
Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa 

 

VÁŽENÍ RODIČIA! 

Oznamujeme Vám, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční 

v dňoch 15.04.2020 – 24.04.2020 

elektronickou formou na 

https://zskrsala.edupage.org/register/ 

alebo od 20. – 22.04.2020 len v mimoriadnych prípadoch v priestoroch školy v čase od 

9:00 do 13:00 hod . 

Do školského obvodu našej školy patria nasledovné ulice mesta Šaľa:  

SNP – pravá strana od Staničnej po Štúrovu, Sadová, Malá, L. Novomeského, Kráľovská od 

SNP po Hlavnú, Nemocničná, Hlavná, Budovateľská, Družstevná, Broskyňová, Záhradnícka 

od Družstevnej po Orechovú, Orechová, J. Palárika, Brezová, Gagarinova, Markovičova, 

Kalinčiakova, Ružová, Železničná, Drieňová, Lipová, Dolná od križovatky s Družstevnou smer 

Vlčany, V. Šrobára, Letná, Jazerná, Jesenského, Lesná, Pažitná, Krátka, Jarmočná, Vlčanská, 

Nezábudková, Tulipánová, Diakovská, Kilič, Hetméň, Liesková, Jelšová, Dubová, Jaseňová, 

Hrabová, Gaštanová, Topoľová, Javorová, Feketeházyho, Kúpeľná. 

V prípade záujmu rodičov je možné zapísať aj školopovinné deti z iných školských 

obvodov. 

V súlade so školským zákonom sú  zákonní zástupcovia dieťaťa povinní prihlásiť dieťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len zápis), ktoré k 31.08.2020 dovŕši šiesty rok 

veku. Dieťa zapíšu zákonní zástupcovia v uvedenom termíne (v prípade nepredvídaných 

okolností dohodne s riaditeľom iný termín) v spádovej škole pre školský obvod podľa trvalého 

bydliska v súlade s VZN mesta Šaľa č. 7/2011, pokiaľ si rodič nevyberie inú školu, ktorá má 

dostatočné kapacitné možnosti. Riaditeľ prednostne prijíma deti z určeného školského obvodu, 

ostatné deti podľa kapacitných možností školy. Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje 

meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo 

a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov. V prípade, že dieťa nedosahuje 

školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odložení povinnej školskej dochádzky o jeden 

rok. Takéto dieťa navštevuje znovu materskú školu, resp. nultý ročník ZŠ, ak bude zriadený. 

Zákon umožňuje aj individuálne vzdelávanie. V prípade potreby Vám konkrétnejšie informácie 

poskytne riaditeľstvo školy. 

Pre zaradenie dieťaťa do triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v našej 

škole je potrebné, aby dieťa úspešne absolvovalo testy v Centre pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie (tel. 031/7705464). Nakoľko v tejto chvíli nie je 

otvorené ani CPPPaP, je potrebné túto skutočnosť oznámiť škole na mail 

zsjchronskeho.rodicia@gmail.com (v predmete správy uviesť meno a priezvisko žiaka). Nie 

je podmienkou, aby takéto dieťa bolo zapísané v ZŠ J.C. Hronského v Šali. 

                                                                                                         Mgr. Katarína Grznárová 

                                                                                                                   riaditeľka školy                                                                

 

https://zskrsala.edupage.org/register/

