
Základná škola, Podzáhradná 51 Bratislava 

Podmienky prijatia dieťaťa do školy 
Naša škola zapíše dieťa,  

• ktoré dovŕši k 31. augustu šesť rokov života, dosiahne školskú zrelosť a rajonizáciou patrí 

na našu školu  

• ktoré bude pokračovať v povinnom preprimárnom vzdelávaní v materskej škole, lebo 

nedosiahlo školskú zrelosť, rajonizáciou patrí na našu školu, ale riaditeľka ZŠ ho neprijme 

na základe rozhodnutia riaditeľky MŠ o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní 

• ktorého súrodenec už navštevuje našu školu (ak bude voľné miesto) 

• ktoré sa narodilo po 1. septembri 2022 len na základe pedagogicko-psychologického 

vyšetrenia školskej zrelosti a písomného odporučenia školského psychológa a pediatra a 

rajonizačne patrí na našu školu (ak bude voľné miesto) 

• ktoré má záujem navštevovať našu školu a rajonizačne na ňu nepatrí (ak bude voľné miesto) 

 

V zmysle zákona plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom 

má trvalý pobyt  (tzv. spádová škola). Zákonný zástupca môže zapísať dieťa iba na 1 základnú školu. 

Do školy sa budú prijímať prednostne deti z rajonizácie školy. Z tohto dôvodu sa môže stať, že 

zapísané deti mimo rajónu školy z kapacitných dôvodov nebudú prijaté a odporučí sa im iná škola. 

 

Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy: www.zspodzaba.sk začiatkom júna  

podľa číselných kódov, ktoré systém vygeneroval rodičom na elektronickej prihláške. Preto je potrebné, aby 

si rodič tento kód uchoval. Zákonný zástupca do 15. júna obdrží jedno z uvedených rozhodnutí riaditeľky 

školy:  

• Rozhodnutie o prijatí do školy 

• Rozhodnutie o neprijatí do školy 

 

Rajonizácia školy: 

Achátová, Ametystová, Akvamarínová, Amurská, Bodrocká, Borágová, Citrínová, Dudvážska, Dvojkrížna, 

Farmárska, Granátová, Hornádska, Hronská, Ipeľská, Jastrabinova, Jonatánová, Kapsičková, Kazanská - iba 

párne čísla, Korálová, Korytnická, Latorická, Ligurčeková, Linzbothova, Lopárska, Malachitová, 

Monardová, Murárska, Parenicová, Perličková, Podzáhradná, Ul.akad.mal.Jozefa Nagya,                    

Uzbecká (iba č.16,18,20,22,24,26,28) Vratičová 

 

KONTAKT  ŠKOLY: 

Základná škola, Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava 

Kontakt: 02/4524-3151 

 

             Riaditeľka školy: RNDr. Alena Heldová (heldova@zspodzaba.sk) 

             Zástupkyňa pre I. st.: Mgr. G. Fajnorová (fajnorova@zspodzaba.sk) 

     www.zspodzaba.sk                                       
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