
Postup prihlasovania dieťaťa na základnú školu DSB 

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli pre našu školu. Na prihlásenie dieťaťa je potrebné 

zohľadniť nasledovné kritériá a termíny. 

 

Prihláška do 1.triedy pre deti z materskej školy DSB 

- Prihlásenie prebehne spravidla najneskôr do 15.03. prostredníctvom prihlasovacieho 

formulára (možno ho stiahnuť z našej webstránky). 

- Deti, ktoré do 31.08. dovŕšia 6 rokov veku, majú prioritu. 

- V prípade nejednoznačného dosiahnutia školskej zrelosti je potrebné predložiť 

potvrdenie školskej zrelosti vydané v Centre pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie. 

- Školská hra (testovanie) prebehne v apríli toho istého roku. 

- Potvrdenie o prijatí vám pošleme v máji. 

- Na základe psychického vývinu a sociálnych a motivačných schopností dieťaťa, 

môže dostať dieťa aj predčasne odklad alebo (inak – externe) odporúčanie – podľa 

individuálneho stavu stupňa psychického vývinu.    

Prihláška do 1. triedy pre deti z externých materských škôl 

- Prihlásenie prebehne spravidla najneskôr do 15.03. prostredníctvom prihlasovacieho 

formulára (možno ho stiahnuť z našej webstránky). 

- Deti, ktoré do 31.08. dovŕšia 6 rokov veku, majú prioritu. 

- Je potrebné nevyhnutne predložiť potvrdenie o školskej zrelosti vydané v Centre 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

- Školská hra (testovanie) prebehne v apríli toho istého roku. 

- Potvrdenie o prijatí vám pošleme v máji. 

- Na základe psychického vývinu a sociálnych a motivačných schopností dieťaťa, 

môže dostať dieťa aj predčasne odklad alebo (inak – externe) odporúčanie – podľa 

individuálneho stavu stupňa psychického vývinu.    

Prihláška do 2. - 4. triedy 

- Prihlášku do 1. školského polroka prebiehajúceho spravidla od 01.09. je potrebné 

podať najneskôr do 31.05. prostredníctvom prihlasovacieho formulára (možno ho 

stiahnuť z našej webstránky) 

- Prihlášku do 2. školského polroka prebiehajúceho spravidla od 01.02. je potrebné 

podať najneskôr do 30.11. prostredníctvom prihlasovacieho formulára (možno ho 

stiahnuť z našej webstránky) 

- Prosíme predložiť kópie všetkých doterajších vysvedčení. 

- Pred prijatím prebehne testovanie vo forme skúšobných dní na škole. 

- Potvrdenie o prijatí vám pošleme v máji. 

- Na základe psychického vývinu a sociálnych a motivačných schopností dieťaťa, 

môže dostať dieťa aj predčasne odklad alebo (inak – externe) odporúčanie – 

podľa individuálneho stavu stupňa psychického vývinu.    

*k Žiadosti o prijatie je potrebné priložiť kópiu rodného listu a kópiu karty poistenca. 
 
Prijatie do 4. ročníka k 2. školskému polroku nie je možné. 
Deti bez znalosti nemeckého jazyka prijímame výlučne len do 1. a 2. ročníka. 


