
ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 

Zápis do 1. ročníka sa bude konať iba elektronicky: 

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

1. Elektronický zápis sa bude konať 17. a 18. apríla 2020.

2. V súlade s platnou legislatívou (zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej Zákona 245/2008 Z.z. –
školský zákon a VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov 4/2008 o povinnom zápise dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách) sú zákonní zástupcovia povinní 
prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým 
bol odložený začiatok školskej dochádzky o jeden rok, taktiež môžu byť predčasne zaškolené 
deti s potvrdením školskej zrelosti z CPPPaP.

3. Prosíme vypĺňať dotazník pravdivo. Všetky údaje v prihláške sa budú kontrolovať po dvoch

týždňoch po ukončení krízovej situácie /trvalé bydlisko, rodné číslo a pod./.

4. Na adresu trvalého bydliska sa bude zasielať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí.

5. Prosíme vždy uviesť e-mail na rodičov a telefónne číslo.

6. Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti
dieťaťa o povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 11 a § 31 zákona 
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

7. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP a CSPP)
k vydaniu rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy najneskôr do 15. júna 2020.

8. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej  dochádzky, súčasť
žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a
odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise
vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od
skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

9. V prípade, že nemáte možnosti pre vyplnenie elektronického dotazníka, nájdete papierové 
tlačivo pri hlavnom vchode školy. Tlačivo bude dostupné v dňoch 17. - 18. apríla od 8.00 –
18.00 hod. Po vypísaní tlačiva nám môžete tlačivo vložiť do poštovej schránky školy /pri
hlavnom vchode/ alebo zaslať poštou.

Ostávame s pozdravom 

       

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



