
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 
školský rok 2022/2023 

 

I. PRAVIDLÁ ZÁPISU DO 1.ROČNÍKA  
 

Zápis do 1.ročníka je obojstranne poznávací:  

- škola rodine ponúka model a systém vzdelávania  

- rodina by mala tento model a systém vzdelávania spoznať (pred zápisom dieťaťa do 1.ročníka)  

- škola má záujem spoznať očakávania rodičov  

 

1. V mesiacoch december 2021 až marec 2022 sa uskutočňuje informačná kampaň, počas ktorej 

škola prezentuje vzdelávacie a záujmové ponuky pre žiakov. Počas tohto obdobia môžu rodičia 

zapisovať svoje dieťa do zoznamu uchádzačov formou elektronickej prihlášky.  

 

2. Na základe predzápisových elektronických prihlášok zostaví vedenie školy do 31.marca 2022 

časový harmonogram uchádzačov o zápis, ktorý bude rodičovi doručený poštou formou 

pozvánky.  

 

3. Počet detí v triede (16) je stanovený vnútornými predpismi školy. Počet tried závisí od počtu 

prihlásených.  

 

4. Škola realizuje vonkajšiu diferenciáciu pri vytváraní kolektívu tried, t.j. kolektív žiakov 

navštevujúcich anglické MŠ a kolektív žiakov navštevujúcich slovenské MŠ.  

 

5. Prijaté sú deti  

a) priami rodinní príslušníci detí navštevujúcich Súkromnú základnú školu  

b) deti s odkladom povinnej školskej dochádzky, ktoré boli zapísané v apríli 2021 

c) spĺňajúce školou požadované kritériá na prijatie do 1.ročníka  

d) intelektovo nadané deti  

 

6. Ďalší uchádzači budú evidovaní ako náhradníci, ktorým bude ponúknutá možnosť zápisu  

v prípade  

- odkladu povinnej školskej dochádzky zapísaného dieťaťa školským psychológom  

- rozhodnutia rodiča zapísať dieťa na inú školu  

O tejto možnosti náhradníkov budeme informovať rodičov v mesiacoch máj 2022 až august 

2022.  

 

7. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť  

- rodný list dieťaťa  

- občiansky preukaz zákonného zástup 

Poznámka: 

Aktivity a podujatia Súkromnej spojenej školy Starozagorská 8 v Košiciach pred Zápisom do 1. 

ročníka  sa budú realizovať v súlade s opatreniami MŠ VV a Š SR v rámci epidemiologickej situácie 



šírenia nového vírusu Covid – 19. Informácie o realizácii budú zverejnené na wwwstránke SSŠ 

www.schoolhuman.eu. 

II. KALENDÁR ZÁPISU 
 

01.04.2022 (piatok) 
• elektronicky prihlásení 

a) Zápis do 1.ročníka od 15.00 – 18.30 hod.  
b) Informačné stretnutie rodičov s vedením školy 

02.04.2022 (sobota)  
• elektronicky prihlásení 

a) Zápis do 1.ročníka od 8.00 hod. – 13.00 hod.  
b) Informačné stretnutie rodičov s vedením školy 

08.04.2022 (piatok)  
• ostatní záujemci 

a) Zápis do 1.ročníka od 15.00 – 18.30 hod.  
b) Informačné stretnutie rodičov s vedením školy 

apríl 2022 - máj 2022 Vydanie Rozhodnutí o prijatí do 1. ročníka 

apríl 2022 - máj 2022 
Vydanie Rozhodnutí o odklade povinnej školskej 
dochádzky 

apríl 2022 - máj 2022 Prijímanie detí na uvoľnené miesta odkladmi 

máj 2022 Podpisovanie Zmluvy o výučbe žiaka 

 

Kontakt: 0903 743 137, bednarikova.eva@gmail.com   
wwwstránka školy: www.schoolhuman.eu 
 
 
 
 Mgr. Eva Bednáriková  
   zriaďovateľka a riaditeľka školy 

http://www.schoolhuman.eu/

