
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov 
 

Informovaný súhlas zákonného zástupcu  

o zaradení dieťaťa do nultého ročníka 

Meno a priezvisko dieťaťa:.................................................................................................... 

Rodné číslo:.............................................................................................................................. 

Adresa bydliska:....................................................................................................................... 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:.............................................................................. 

Dátum narodenia:..................................................................................................................... 

Adresa bydliska:....................................................................................................................... 

Podmienky vzdelávania žiakov v nultom ročníku základnej školy: 

1. Nultý ročník základnej školy predstavuje formu vzdelávania detí, ktoré k 1. septembru 

dosiahli fyzický vek šesť rokov, po posúdení príslušného centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie nedosiahli školskú spôsobilosť a vzhľadom 

na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu 

prvého ročníka základnej školy (§ 19 ods. (6) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej školský zákon)). 

2. Podľa § 29 ods. (7) školského zákona do nultého ročníka môže byť zaradené dieťa len 

s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa. Takéto dieťa začína plniť 

povinnú školskú dochádzku v nultom ročníku.  

3. V súlade s informáciou MŠVVaŠ SR si učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník 

škola určí sama s ohľadom na potreby jednotlivých žiakov, vychádzajúc zo Štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie a inovovaného Štátneho 

vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie. V rámcovom učebnom pláne je 

pre školy zriaďujúce nultý ročník stanovený celkový počet vyučovacích hodín na 22 

hodín.  

4. Základná škola Ul. 17. novembra v Sabinove pri určovaní učebného plánu a učebných 

osnov pre nultý ročník podľa bodu 3. zaradila do nultého ročníka nasledujúce 

vyučovacie predmety s daným týždenným počtom vyučovacích hodín:  

 slovenský jazyk a literatúra – 8 hodín, 

 matematika – 5 hodín,  

 prvouka – 2 hodiny,  

 pracovné vyučovanie – 2 hodiny,  

 telesná výchova – 2 hodiny, 

 hudobná výchova – 1 hodina, 

 výtvarná výchova – 2 hodiny. 



5. Úlohou nultého ročníka ZŠ je v priebehu jedného školského roka akcelerovať vývin 

dieťaťa tak, aby dieťa po jeho absolvovaní bolo schopné začleniť sa do výchovno-

vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky prvého ročníka ZŠ. 

Zákonný zástupca sa oboznámil s dôsledkami svojho súhlasu o zaradení dieťaťa do 

nultého ročníka. Bol riadne poučený o rozdieloch, výhodách a ďalších osobitostiach 

výchovy a vzdelávania dieťaťa v nultom ročníku. 

 

 

 

 

 

V zmysle § 2 písmena y) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  vlastnoručne podpisujem, že som bol/bola riadne 

poučený/poučená o dôsledkoch svojho súhlasu. 

 

Dátum:...............................................                      ..............................................................                             

                                                                                      Podpis zákonného zástupcu žiaka                                     

 

 

 

 

 

                                                                                   ............................................................. 

                                                                                       Podpis a pečiatka riaditeľky školy 

 


