
Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, 

924 01 Galanta 
 

Zápis do 1. ročníka - oznámenie pre 

zákonných zástupcov budúcich prvákov 
 

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole na školský 

rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 

7. apríla (štvrtok) a 8. apríla (piatok) 2022 

od 8.00 hod. do 17.00 hod. 

v prítomnosti oboch zákonných zástupcov. Pri zápise vyžadujeme 

predloženie týchto dokladov: rodný list dieťaťa, občianske preukazy 

zákonných zástupcov, preukaz zdravotného poistenia dieťaťa. Ak máte 

možnosť, na zápis si prineste so sebou kópiu rodného listu dieťaťa a 

kópiu preukazu poistenca. 

Pri zápise je potrebné odovzdať vyplnenú papierovú prihlášku s podpismi 

oboch zákonných zástupcov a súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Pred zápisom je možné poskytnúť osobné údaje dieťaťa a zákonných 

zástupcov vyplnením elektronickej prihlášky na webovej stránke školy: 

https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsdusikaga/prihlaska_zs 

Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky venujte pozornosť správnemu 

vyplneniu údajov, používajte diakritiku a rozlišujte veľké a malé písmená!  

Ďalej pri vypĺňaní si medzi možnosťami „Výchova“ zvoľte: etickú alebo 

náboženskú (rím. kat.) alebo náboženskú (evanj.) výchovu.  

Na stránke školy nájdete ďalšie dokumenty (prihláška, čestné prehlásenie 

č.2, čestné prehlásenie č.3, súhlas so spracovaním osobných údajov), ktoré 

je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a priniesť ich so sebou na zápis. Ak 

nemáte možnosť vytlačiť si  uvedené dokumenty, môžete si ich vyzdvihnúť 

osobne na vrátnici školy každý pracovný deň od 8.00 do 14.00 hod. alebo 

ich vyplníte pri zápise v škole. 

https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsdusikaga/prihlaska_zs


Ak má Vaše dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, v elektronickej 

prihláške vyberte druh zdravotného znevýhodnenia. V tomto prípade spolu 

s prihláškou predkladáte aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva 

a prevencie (CPPPaP), vydané na základe diagnostického vyšetrenia 

dieťaťa. 

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 prihláške predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného 

zariadenia poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára 

pre deti a dorast. 

Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 

31.08.2022, nedosiahne školskú spôsobilosť, je potrebné požiadať 

riaditeľa materskej školy o pokračovanie plnenia povinného 

predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného 

súhlasu CPPPaP v Galante, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti 

a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Riaditeľ 

materskej školy o tom vydá rozhodnutie.  

Podmienky prijatia: 

 dieťa dovŕši šiesty rok veku do 31. 08. tohto roku, 

 vyplnená prihláška na vzdelávanie v ZŠ na školský rok 2022/2023, 

 dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť – zisťujeme pri zápise, 

 predloženie požadovaných dokladov. 

Pri prijímaní dieťaťa budú zohľadnené aj ďalšie kritériá v tomto poradí 

(vychádzame z VZN mesta Galanta č. 8/2020): 

 dieťa má trvalý pobyt v školskom obvode spádovej školy, 

 dieťa má trvalý pobyt v školskom obvode inej základnej školy 

v Galante, 

 dieťa má trvalý pobyt v spoločnom školskom obvode inej základnej 

školy v Galante so susednými obcami, 

 dieťa má v škole súrodenca, 

 dieťa má trvalý pobyt v obci, v ktorej nie je zriadená základná škola, 

 dátum a čas odoslania elektronickej prihlášky. 

 

Mgr. U. Ranincová 

riaditeľka školy 


