
Základná škola, Okrúhle 3, 090 42 Okrúhle 
 

Oznámenie spôsobov zápisu do 1. ročníka základnej školy 
 

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, ktoré v školskom roku 2020/2021 začínajú plniť 

povinnú školskú dochádzku, že zapísať svoje dieťa do 1. ročníka Základnej školy Okrúhle 3  môžu 

jedným z nasledujúcich spôsobov: 

1. osobne v stredu 15. apríla 2020 od 14.00 do 16.00 v budove školy, 

2. osobne v utorok 21. apríla 2020 od 14.00 do 16.00 v budove školy, 

3. vyplnením elektronickej prihlášky na www stránke školy (návod na vyplnenie je na konci 

dokumentu), vytlačením a doručením prihlášky škole osobne alebo poštou, 

4. inou formou po dohode s riaditeľom školy: telefón 0908-310678 alebo e-mail 

zsokruhle@gmail.com. 

 

Informácie pre zákonných zástupcov 

 

Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 

2020/10610:1-A1030 z 26. marca2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „školský zákon“) sa zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

na školský rok 2020/2021 uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 za týchto podmienok: 

 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia 

elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v 

závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie 

hygienicko-epidemiologických opatrení, 

 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od 

skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, 

 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí 

dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020, 

 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. 

 

Informácie o škole 

 

Základná škola Okrúhle 3, 090 42 Okrúhle, je plno organizovanou základnou školou s deviatimi 

triedami. Súčasťou školy je školská jedáleň a školský klub detí. 

Škola disponuje primeranými priestormi pre výučbu, telocvičňou, multifunkčným ihriskom, 

špeciálnou učebňou, dielňou, kuchynkou, všetky triedy sú vybavené audiovizuálnou a didaktickou 

technikou a dostatočným množstvom učebných pomôcok. 



Ponúkame rodinný typ školy, kvalifikovaný pedagogický zbor, širokú paletu záujmových 

krúžkov, mimoškolskú činnosť, súťaže, olympiády, exkurzie. 

Na komunikáciu s rodičmi a žiakmi využíva škola elektronickú triednu knihu. 

Ďalšie informácie o škole, články, fotografie, rozvrh si rodičia budúcich prvákov môžu pozrieť na 

našej www stránke zsokruhle.edupage.org. 

 

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky (odporúčame použiť počítač, nie mobilný telefón) 

 

1. spustite v internetovom prehliadači stránku zsokruhle.edupage.org, 

2. vpravo hore v sekcii Žiaci a rodičia kliknite na Elektronická prihláška, 

3. kliknite na tlačidlo Vyplniť novú prihlášku, 

4. vyplňte prihlášku, udeľte súhlas a odpíšte kód z obrázka, 

5. po skontrolovaní stisnite OK na konci prihlášky, údaje sa odošlú škole, 

6. prihlášku vytlačte a doručte škole, ak sa vám to nepodarí, kontaktujte riaditeľa školy. 

  

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

V Okrúhlom 7.4.2020 

 

 Ing. Tomáš Magdziak 

 riaditeľ školy 

 

 


