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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
 
Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Demetra, Ražňany, Ražňany 240, 082 61 Ražňany, 
IČO: 37878191, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 306/2009 o školskom klube detí v znení neskorších 
predpisov) vydáva vnútornú Smernicu o prijímaní žiakov do školy a detí do školského klubu 
detí 

Článok 2 
Zápis do 1.ročníka  

 
1. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa 

dovŕši  šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 
2. Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má 

dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 
3. Presný termín zápisu určuje zriaďovateľ na základe návrhu riaditeľky školy.  Zverejňuje na webovej 

stránke školy, prostredníctvom obecného rozhlasu, vyhlásením  vo farských oznamoch po sv. 
omšiach.  

4. Zápis prebieha  elektronickou, alebo prezenčnou formou a ústnym pohovorom zákonného 
zástupcu a jeho dieťaťa s riaditeľkou školy. 

5. Do 1. ročníka je možné prijať  dieťa aj mimo uvedeného termínu zápisu, ale len  so súhlasom 
riaditeľky školy. 

6. Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ražňany  nie je spádová škola pre obec Ražňany.  
 

Článok 3 
               Prijímanie žiakov do Cirkevnej základnej školy sv. Demetra,  

Ražňany (ďalej len CZŠ Ražňany) 

 

 
1. Žiadosť o prijatie  do 1. ročníka podáva zákonný zástupca dieťaťa. 
2. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy 

prijme na základné vzdelávanie. 
3. Pri prijímaní sa berie do úvahy zabezpečenie kvalitného a bezproblémového vzdelávania a s tým 

bezprostredne súvisiace kapacitné možnosti školy. Do 1. ročníka CZŠ Ražňany sú prednostne 
prijímaní žiaci: 

  

a) žiaci, ktorí dosahujú školskú zrelosť a splnia podmienku veku 
b) deti zamestnancov CZŠ sv. Demetra, Ražňany, deti aktívnych spolupracovníkov školy  
c) súrodenci žiakov CZŠ sv. Demetra, Ražňany 
d) žiaci z katolíckych rodín 
e) žiaci, u ktorých je  predpoklad, že rodičia budú rešpektovať kresťanského ducha školy 

a výchovné pôsobenie školy na žiakov v tomto duchu  
f) deti rodičov, ktorí prostredníctvom špecifického dotazníka vyjadrili súhlas s ponúknutým 

programom vzdelávania 

4. Pri zápise škola a zákonný zástupca dieťaťa sa dohodnú na forme doručenia rozhodnutia o 
prijatí/neprijatí dieťaťa do školy 
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5. O prijatí – neprijatí, žiaka na základné vzdelávanie do CZŠ sv. Demetra, Ražňany rozhoduje 
riaditeľka školy písomným rozhodnutím do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v 
ktorom sa má základné vzdelávanie začať. 

 

 

Článok 4 
Prestup žiaka na CZŠ Ražňany  

 
 

 
1. V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy na 

základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy.  
2. O prestupe žiaka rozhoduje v rámci rozhodovania o prijatí riaditeľ základnej školy, do ktorej sa 

žiak hlási.  
3. Ďalší postup pri prestupe: 

a) Stretnutie so zákonným zástupcom žiaka a dohodnutie sa na prípadnom aklimatizačnom 
pobyte. 

b) Žiak strávi dva - tri dni medzi budúcimi spolužiakmi na aklimatizačnom pobyte. 
c) Následný pohovor s rodičmi (spätná väzba rodičov, žiaka a triedneho učiteľa). 

4. Riaditeľ vydá rozhodnutie o prijatí/ neprijatí žiaka do školy. 

 

Článok 5 
Poskytovanie údajov 

 

1. Škola má právo získavať a spracúvať osobné údaje: 

a) o žiakoch v rozsahu -  meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého 
pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na 
adrese trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť a národnosť, 

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu - meno a priezvisko a 
adresa trvalého pobytu, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa 
nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie. 

Článok 6 
Prijímanie detí do školského klubu detí 

 
1. Dieťa sa do školského klubu detí prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 
2. Predbežný záujem o zápis  do školského klubu detí na nový školský rok sa koná v mesiaci jún 
     predchádzajúceho školského roka, v prípade novoprijatých žiakov, pri zápise. 
3. Zápisný lístok a písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí je potrebné 

bezpodmienečne odovzdať počas prvých 3 pracovných dní septembra riaditeľke školy. 
     Po tomto termíne už dieťa nemusí byť prijaté do ŠKD. 
4. Prijímanie detí do ŠKD v inom termíne povoľuje (nepovoľuje) len riaditeľka školy. 
5. Do Školského klubu detí pri CZŠ sv. Demetra, Ražňany sú prednostne prijímaní žiaci : 

a) pracujúcich rodičov 
b) nižších ročníkov základnej školy, ktorí sú prihlásení na pravidelnú dochádzku 
c) v súrodeneckom pomere  

 
6. Na prijatie dieťaťa je potrebný súhlas riaditeľky školy s prijatím. 
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Článok 7 
Zmeny v dochádzke dieťaťa do školského klubu detí      

Odhlásenie dieťaťa zo školského klubu detí 

 
1.   Zákonný zástupca dieťaťa má právo odhlásiť dieťa z dochádzky do školského klubu detí aj v     

priebehu školského roka. Odhlásenie musí byť zrealizované písomnou formou . Ukončenie 
dochádzky do školského klubu detí sa uskutoční vždy k 1. dňu nasledujúceho mesiaca po podaní 
žiadosti . 

2.   Zákonný zástupca je povinný písomne oznámiť odchýlky v dennej dochádzke –každú jednorazovú      
      zmenu pobytu dieťaťa v školskom klube detí. 
 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 15.3.2021. Účinnosťou tejto smernice sa ruší platnosť 
Smernice č. 12 - 02 - 2016, Zásady prijímania žiakov do školy a detí do ŠKD. 
 
 
 
 
Ražňany, 1.3.2021 
 
 
 
 

Mgr. Renáta Hnatová 
      riaditeľka školy 


