
 
 
 

E V A N J E L I C K Á     S P O J E N Á      Š K O L A 
Námestie legionárov 3, 080 01  Prešov 

Evanjelické kolegiálne gymnázium & Evanjelická základná škola s materskou školou 

   
 

Organizačné zabezpečenie zápisu a podmienky prijímania žiakov do  

do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy   

pre školský rok 2021/2022 

 
 

I. Všeobecné podmienky:  

I.1 Prijímanie žiakov sa koná v zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

v znení neskorších zmien a predpisov a na základe § 13 cirkevného zákona č. 6/2010 

o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva.  

I.2 V školskom roku 2021/2022 budú otvorené dve triedy základnej školy s maximálnym počtom 

22 žiakov.  

I.3 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 

základnej škole. Zápis sa koná od 01. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského 

roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 

I.4 Zápis žiakov do 1. ročníka EZŠ sa začne konať od štvrtka 01. apríla 2021 elektronickým 

zápisom cez aplikáciu, ktorú škola zverejní na webstránke.  

Následné stretnutia s rodičmi sa zrealizujú podľa rozpisu a pozvánky v dňoch od 08. apríla 2021 

do 30. apríla 2021 v priestoroch školy podľa epidemiologických podmienok.   

I.5 Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné 
údaje dieťaťa: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, 
štátne občianstvo, trvalé bydlisko, osobné údaje zákonných zástupcov: meno a priezvisko, 
adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko. Zákonný zástupca vyplní zápisný lístok elektronicky na 
webstránke školy od 01.04.2021. 

 

II. Podmienky prijatia: 

II.1 Do EZŠ budú prijímaní žiaci, ktorí splnili zákonné podmienky na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole.   

II.2 Pri rozhodovaní o prijatí žiaka do EZŠ môže riaditeľ školy brať do úvahy aj vierovyznanie 

dieťaťa, pričom má právo uprednostniť dieťa, ktoré je pokrstené v Evanjelickej cirkvi a. v. alebo 

má súrodenca v Evanjelickej spojenej škole v Prešove. 

II.3 V prípade väčšieho počtu prihlásených detí a pri nemožnosti uplatnenia vyššie uvedených 

kritérií je právo vybrať prijaté dieťa vyhradené riaditeľovi školy. 

 
 
 
 
V Prešove, dňa 16.02.2021 
        PhDr. Marián Damankoš, PhD. 
         riaditeľ školy 
 
Prerokované a schválené v Pedagogickej rade EZŠ dňa 16.02.2021. 


