
Zásady našej katolíckej školy 

 
 Základná škola sv. Mikuláša v Prešove prijíma žiakov z katolíckych rodín aj žiakov iného 

vierovyznania alebo bez vyznania, ak sú ochotní rešpektovať v plnom rozsahu jej Školský vzdelávací 

program. Podmienkou prijatia žiaka je písomný súhlas zákonných zástupcov dieťaťa s výchovou 

a vzdelávaním v duchu kresťanských hodnôt a učenia Katolíckej Cirkvi. 

 Vedenie školy i pedagogickí a výchovní pracovníci úzko spolupracujú s rodičmi, ktorých považujú za 

prvých vychovávateľov ich detí. Rodičia spolupracujú so školou pri riešení prípadných výchovno-

vzdelávacích problémov detí, zúčastňujú sa na rodičovských združeniach a pri zistení negatívnych javov 

v prostredí školy tieto oznámia vedeniu školy. 

 Predmet rímskokatolícke náboženstvo je povinný pre všetkých žiakov a vyučuje sa v rozsahu dve 

hodiny týždenne počas celého štúdia na ZŠ. 

 Ak sa náboženské aktivity (spoločné modlitby, sväté omše – celoškolské, detské, spoločné 

v Konkatedrále sv. Mikuláša, duchovné obnovy, akadémie a pod.) konajú v čase vyučovania, zúčastňujú sa 

na nich všetci žiaci. 

 Vedomé ignorovanie a narúšanie výchovno-vzdelávacieho procesu  a školského poriadku zo strany 

žiaka, šírenie násilia, rasovej či náboženskej nenávisti, pornografie, užívanie a distribúcia drog, šírenie 

sektárstva a iné protispoločenské javy nezlučiteľné s programom školy sú neprípustné  a môžu mať za 

následok odchod žiaka zo školy vzhľadom na to, že nie sme spádovou školou. 
 

Záväzné vyhlásenie rodiča 
Som oboznámený(á) s uvedenými zásadami katolíckej školy. Súhlasím s tým, aby sa moje 

dieťa zúčastňovalo na celom výchovno-vzdelávacom programe tejto školy. 
 

 

 

 
 

Meno a priezvisko dieťaťa:   .......................................................................... 
 

Meno a priezvisko rodičov:   .......................................................................... 
 

Podpis rodičov (zákonného zástupcu)  ........................................................................... 
 

Poznámka: 

Rodič (zákonný zástupca) je povinný akúkoľvek zmenu v zápise (odklad školskej dochádzky, presťahovanie sa, 

odchod do zahraničia, nástup na inú školu...) nahlásiť riaditeľovi školy prostredníctvom z.r.š. do 30.5.2021. 

 
DOTAZNÍK pre rodičov žiaka (správne možnosti označte zakrúžkovaním): 

Dotazník pre zákonných zástupcov žiaka je zameraný na informácie, ktoré nám majú v týchto netradičných 

podmienkach pomôcť pri výbere žiakov do 1. ročníka ZŠ. Keďže prítomnosť žiakov na zápise do ZŠ nie je dovolená, 

prosíme vás o postoj v pravde - jednak pri vyplnení tohto dotazníka ako aj pri vypracovaní pracovného listu žiaka. Pred 

vydaním rozhodnutia o prijatí na ZŠ sv. Mikuláša vás budeme v prípade nutnosti pozývať na osobný pohovor do školy. 

Ďakujeme za spoluprácu, porozumenie a dôveru. 

1. Jeden z rodičov je absolventom Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša: 

 ÁNO  (doplňte rok ukončenia a typ školy  G alebo ZŠ): 

 NIE 

2. Jeden z rodičov je absolventom inej cirkevnej školy: 

 ÁNO (napíšte ktorej): 

 NIE 

3. Školu sv. Mikuláša navštevoval alebo navštevuje  jeden alebo viac súrodencov: 

 ÁNO (doplňte triedy, resp. rok ukončenia): 

 NIE 



4. Naše dieťa navštevuje cirkevnú materskú škôlku: 

 ÁNO (doplňte ktorú): 

 NIE 

5. Budeme žiadať odklad povinnej školskej dochádzky: 

 ÁNO (dôvody v skratke): 

 NIE 

6. Naše dieťa absolvovalo v rámci predškolskej prípravy špeciálne vyšetrenia v súvislosti 

s poruchami správania sa, učenia sa, komunikačných schopností... (napr. CPPPaP, detský 

psychológ, logopéd...) : 

 ÁNO (typ vyšetrenia): 

 NIE 

7. Naše dieťa pozná tlačené písmená: 

 ÁNO (napíšte koľko, prípadne vie čítať): 

 NIE 

8. Naše dieťa zvláda základné počtové operácie a pozná číslice od 1 do 10. 

 ÁNO 

 NIE 

9. Naše dieťa navštevovalo prípravný (nultý) ročník na ZŠ: 

 ÁNO (názov ZŠ, dôvody v skratke) 

 NIE 

10. My rodičia sa aktívne sa zapájame do života farnosti, resp. do inej služby v Cirkvi: 

 ÁNO (napíšte ako): 

 NIE 

11. Naše dieťa zvláda samostatne základné zručnosti (ísť na WC, obuť sa, obliecť sa...): 

 ÁNO 

 NIE 

12. ZŠ sv. Mikuláša sme vybrali pre naše dieťa, lebo (možno označiť aj viac možností): 

 ju poznám z osobných skúsenosti. 

 nám bola odporúčaná. 

 lebo je najbližšie k nášmu bydlisku. 

 lebo je „ poruke“ na ceste do našej práce. 

 lebo zdieľame hodnoty definované v školskom vzdelávacom programe. 

 iné (doplňte): 

 

13. Ktorú charakterovú črtu vášho dieťaťa vnímate ako najpozitívnejšiu a ktorú ako problémovú? 

 

 

                             


