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Riaditeľstvo ZŠ, Nad Medzou 1 v Spišskej Novej Vsi  na základe  rozhodnutia ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. 3. 2020 

oznamuje zákonným zástupcom /rodičom budúcich prvákov,  

narodených od 01. septembra 2013 do 31.augusta 2014, že zápis detí do 1. ročníka základnej 

školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v preloženom termíne a to v pracovných dňoch 

 
 
 
 

 

Zákonný zástupca dieťaťa zrealizuje zápis prostredníctvom elektronickej prihlášky, 

ktorá bude zverejnená na webovej stránke www.zsnadmedzou.sk od 15.apríla 2020. 

 

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku aj v prípade, že  

v minulom školskom roku mu bolo vydané rozhodnutie o odklade povinnej školskej 

dochádzky dieťaťa. 

 

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý z akýchkoľvek dôvodov nemôže vyplniť elektronickú 

prihlášku, môže prísť do ZŠ osobne (bez dieťaťa) v dňoch: 

17. 4. 2020 (piatok)  a 21. 4. 2020 (utorok). 

 

Školské obvody základných škôl sa nezmenili. 

 
 

Podľa § 20 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon) „Žiak plní povinnú školskú 

dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len 

„spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak 

môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy 

prijme na základné vzdelávanie.“ 

 
 

 

 

http://www.zsnadmedzou.sk/
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 vyučovanie dopravnej výchovy od 1.ročníka, 

 vyučovanie cudzieho jazyka od  2.ročníka, 

 projektové a kooperatívne vyučovanie, zážitkové učenie, 

 školu hrou – riešenie úloh pomocou počítača a internetu, 

 inovatívne vyučovanie pomocou výukových programov a výpočtovej techniky, 

 exkurzie, 

 výlety, 

 škola v prírode, 

 základný plavecký výcvik, 

 lyžiarsky výcvik, 

 školský korčuliarsky kurz 

 praktické a teoretické poznatky z dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku, 

 školský klub detí od 06:20 hod. – 16:30 hod.,  

 športové aktivity na multifunkčnom ihrisku, 

 pestrú paleta záujmových útvarov, 

 školské rádio – denné žiacke vysielanie, 

 multimediálne štúdio (práca s digitálnou kamerou a fotoaparátom, strih a výroba 

krátkych filmov) 

 „NEMO“ v morskom akváriu so slanou vodou, 

 3D kino s kapacitou 30 detí, 

 LEGO Education - činnosti s robotickými LEGO systémami, 

 3D tlačiareň 

 
 

 
Škola poskytuje žiakom všeobecne orientované základné vzdelávanie a výchovné 

pôsobenie s osobitým dôrazom: 
  

 na vyučovanie materinského a cudzieho jazyka,  

 na rozšírenie obzoru z prírodných a spoločenskovedných vied,  

 presadzovanie zdravého životného štýlu, 

I.A 


