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Vec 

Určenie miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ v Šali 

 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov a na základe § 2 VZN č. 6/2015 o určení školských obvodov pre 

jednotlivé ZŠ v meste Šaľa v platnom znení určujeme čas a miesto zápisu do 1. ročníka ZŠ 

pre školský rok 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa 

nasledovne: 

 

ZŠ s MŠ, Bernolákova 1, Šaľa                  od  15. 04. 2020  do  24. 04. 2020 

                                                                     elektronickou formou 

                                                                     od 20. 04. 2020 do 22.04.2020 - osobne 
                                                                v čase od 14.00 hod.  do 16.00 hod. v budove ZŠ 

 

ZŠ J. Hollého, Hollého 48, Šaľa                od  15. 04. 2020 do  24. 04. 2020 

                                                                     elektronickou formou 

                                                                     od 20. 04. 2020 do 22.04.2020 - osobne 
                                                                v čase od 9.00 hod.  do 12.00 hod. v budove ZŠ    

                                                                

ZŠ s MŠ  J. Murgaša, Horná 22, Šaľa     od  15. 04. 2020 do  24. 04. 2020 

                                                                     elektronickou formou 

                                                                     od 20. 04. 2020 do 22.04.2020 - osobne 
                                                                   20.04 v čase od 9.00 do 11.00 hod. v budove ZŠ  

                                                           21.-22. 04 v čase od 14.00 do 16.00 hod. v budove ZŠ 

                                                                 

ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa       od  15. 04. 2020 do  24. 04. 2020 

                                                                    elektronickou formou 

                                                                    od 20. 04. 2020 do 22.04.2020 - osobne 
                                                              v čase od 9.00 hod.  do 13.00 hod. v budove ZŠ 

                                                                

ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska 4, Šaľa               od  15. 04. 2020 do  24. 04. 2020 

                                                                     elektronickou formou 

                                                                     od 20. 04. 2020 do 22.04.2020 - osobne 
                                                                v čase od 14.00 hod.  do 16.00 hod. v budove ZŠ   

                                                                

ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM, Pázmaňa 48, Šaľa    dňa  15. 04. 2020 do 24. 04. 2020 

                                                                     elektronickou formou 

                                                                     od 20. 04. 2020 do 22.04.2020 - osobne 
                                                                v čase od 9.00 hod.  do 12.00 hod. v budove ZŠ                                                                  



                                   

 

Informovanosť zákonných zástupcov prostredníctvom webového sídla mesta, ZŠ a MŠ, 

oznamom v tlači, výveskami s informáciami v budovách základných škôl, materských škôl 

a na verejnosti prístupných miestach zabezpečí SŠÚ a riaditelia ZŠ a MŠ. 

                                                                                                 

 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; 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. 
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