
Informácie pre rodičov budúceho prváka 

 
 

Vážení rodičia !  

 

               Dobrá škola otvára brány, triedy a srdcia učiteľov nielen pre deti, ale aj pre 

rodičov. Rodičom môžeme zodpovedne a profesionálne garantovať, že ako jedinečný diamant 

budeme tvarovať a zušľachťovať to najvzácnejšie, čo našim učiteľom s dôverou zveria. Svoje 

dieťa. Stred nášho profesionálneho vesmíru. Keďže cítime podporu rodičov, ktorí veria, že 

zápisom do našej školy urobili dobrý krok pre budúcnosť svojho potomka, očakávania určite 

naplníme.  

               Riaditeľstvo ZŠ – Grundschule, Hradné námestie 38 v Kežmarku  všetkým rodičom 

srdečne ďakuje za prejavenú dôveru a teší sa na úspechy detí  tak, ako sa rodičia tešili na ich 

prvé slovo a prvé krôčiky. Sme tu vždy pre vás... 

               Deti, ktoré prídu na zápis do prvého ročníka, sa nemusia báť nového prostredia. 

Pripravili sme si pre nich rôzne zábavné a zaujímavé úlohy  na našej ,,rozkvitnutej jarnej 

lúke“ v príjemnom prostredí,  aby ich prvý kontakt so školou bol nezabudnuteľnou udalosťou 

plnou zaujímavých zážitkov.  

 

 

 Slávnostný zápis detí do 1.ročníka 

                  sa uskutoční  

              4. a 5. apríla 2016   

 od 8:00 do 16:00 hod. v budove školy 

 

 

 

  Zapisujú sa deti, ktoré do 31. 8. 2016  dovŕšia šiesty rok veku a deti, ktorým bol 

odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.  

 K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného 

zástupcu. 



 Na zápise uvedie rodič osobné údaje  a vypíše Protokol o zápise dieťaťa do 1.ročníka. 

V prípade záujmu je možné si ho vopred vyplniť a priniesť na zápis so sebou.  

 Ak rodič zváži umiestnenie dieťaťa do inej školy, oznámi nám svoje rozhodnutie 

najneskôr do konca mája 2016.  

 Žiak pri zápise dostane bezplatne spomienkový darček – rozprávkovú knihu Pristátie 

na medvedej skale. Cena knihy je 6,50 €. V prípade, ak žiak nastúpi k plneniu 

povinnej školskej dochádzky na inú základnú školu, je rodič povinný knihu zaplatiť. 

 Riaditeľ školy vydá Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka, ktoré si rodičia 

môžu vyzdvihnúť na ekonomickom úseku školy od 15.05.2016 do 15.06.2016. 

 Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky na základe odporúčania detského 

lekára a Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vypíše rodič 

pri zápise.  

 

 

 

 
 

 

 

 Naša škola patrí do 2. školského obvodu, ktorý tvoria: 

 

V Kežmarku ulice: Dr. Alexandra, Baštová, Hlavné námestie, Hradská cesta, Hradné 

námestie, Hviezdoslavova, Kamenná baňa, Komenského,  Kostolné námestie,  F. 

Kráľa, Kukučínova, Kušnierska brána,  Ľubická cesta, Nábrežná, Nová, Priekopa,  

Rázusova, Starý trh, P. J. Šafárika, Štúrova, Toporcerova, Trhovište,  Tvarožnianska,   

J. Záborského,  Záhradná,  Zochova,  J. Jesenského, S. Tomášika, Kláštorná, 

Weilburská, Hradný vrch, Dávida Frölicha 

 

V Malom Slavkove časť ulice:  Gerlachovská – č. 76 až č. 98 

  

 

 

https://zshradnekk.edupage.org/text/?text=text/text5&subpage=2&


Povinná školská dochádzka v paragrafoch 

Zákon č.245/2008 Z.z. - zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

 

§ 19 

Povinná školská dochádzka 

(3) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď 

dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.  

(4) Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ ško ly 

rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden 

školský rok a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu 

je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie.  

(8) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej 

dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti 

predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a 

súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.  

 

§ 20 

Plnenie povinnej školskej dochádzky 

(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole.  

(4) Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje 

osobné údaje  

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne 

občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,  

b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.   

 

 

 



Niekoľko slov o školskej zrelosti 

 

Je to dosiahnutie takého stupňa vývoja, ktorý umožňuje dieťaťu úspešne si osvojovať 

školské vedomosti a zručnosti. 

 

Čo má vedieť budúci prvák pri zápise:  

 dokáže sa správne a zrozumiteľne vyjadrovať  

 dokáže sa odpútať od rodiča 

 oslovovať dospelých a deti, neodvrávať  

 dokáže kresliť, vystrihovať, skladať papier 

 dokáže zarecitovať krátku báseň 

 pozná základné farby, geometrické tvary  

 dokáže počítať do 10  

 dokáže povedať obsah jednoduchej rozprávky  

 dokáže sa orientovať v priestore (hore, dole, vpredu, vzadu, vľavo, vpravo)  

 vydrží pri hre alebo činnosti (15-20 minút)  

 dokáže sa sám obliecť, obuť a zaviazať šnúrky  

 má osvojené hygienické a kultúrne návyky  

 

Ako sa má správať budúci prvák  

 dokáže sa hrať spoločne s ostatnými deťmi  

 dokáže sa predstaviť a slušne pozdraviť  

 dokáže sa ospravedlniť, poprosiť, poďakovať, správať sa zdvorilo, správne  

 má kamarátov a neubližuje ostatným deťom  

 spory s deťmi dokáže riešiť bez bitky, hádky, vzdorovitosti  

 rád pomáha druhým  

 dokáže pozorne počúvať  

 dodržuje úctu - nevysmieva sa  

 je smelý a zvedavý  

 hovorí pravdu 

 rád sa zapája do pohybových aktivít 

 



Školské pomôcky pre prváka 

 

Základné školské pomôcky potrebné na začiatok školského roka 2016/2017 : 

 

 Moje prvé čiary  

 Sada 6 písaniek od autorky Virgovičovej 

 zošity:  - zošit s pomocnou linajkou: 10 ks 

             - zošit č. 512- 5 ks  

             - zošit č. 520- 2 ks  

             - slovníček 

 malé výkresy- 20 ks  

 veľké výkresy- 10 ks  

 farebný papier 20 listový  

 ceruzka 

 farbičky 

 

Zoznam ďalších školských pomôcok a potrieb bude upresnený v auguste pred nástupom 

dieťaťa do školy. 

 


