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11018/2481/SŠÚ/2020                                                                     Komárno, 31. 03. 2020

 

 

 

O Z N Á M E N I E 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách v meste Komárno   

 

 

 

Mesto Komárno oznamuje Váženým rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 

2020/2021 sa uskutoční v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky číslo  2020/10610:1-A1030 v dňoch: 

 

 

15. apríla 2020 od 08:00 do 17:00,  

16. apríla 2020 od 08:00 do 17:00 a 

17. apríla 2020 od 08:00 do 17:00  

na jednotlivých základných školách v meste Komárno. 
 

 

Zápis sa uskutoční pre deti, ktoré do 31. 08. 2020 dovŕšia 6. rok veku.  

 

Pri zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz obidvoch 

rodičov (príp. rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa). 

 

Zápisy sa uskutočnia v budovách jednotlivých škôl, podľa priestorových možností 

konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických 

opatrení. 

 

Na zápise môže byť prítomný vždy len jeden zákonný zástupca dieťaťa, ktorý 

predloží splnomocnenie od druhého zákonného zástupcu konať v jeho mene /nie je 

potrebné notársky overené/. Žiadame rodičov, aby na zápis  nebrali so sebou dieťa!  

Zápisy budú školy vykonávať bez osobnej prítomnosti detí. 

 

 

 

 



 

 

Telefón: 035 / 2851 260  ssu@komarno.sk   www.komarno.sk 

Zákonný zástupca si musí vopred dohodnúť presný termín a čas zápisu s na to 

povereným pracovníkom školy a to telefonicky alebo emailom v termíne od 06. 04. 2020 

do 14. 04. 2020, počas pracovných dní, denne od 08:00 do 15:00.  

Bližšie informácie v súvislosti so zápisom detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, odkladom začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo predčasného 

zaškolenia detí Vám poskytnú jednotlivé základné školy.  

 

škola tel. číslo email 

Základná škola s vyučovacím jazykom 

maďarským, Ul. práce  24, Komárno – Munka 

Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

Komárom  

0915391315 

0915391314 
zsulicaprace.komarno@gmail.com 

Základná škola s vyučovacím jazykom 

maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – 

Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

Komárom 

0902710107 majerpeter62@gmail.com 

Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím 

jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul. 

mieru 2, Komárno – Komárom 

0910980466 zsulmierukn@gmail.com 

Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno 

 

 

0905290444 info@zspohranicna.sk 

Základná škola, Jána Amosa Komenského, 

Komenského ul. 3, Komárno 

 

0915794822 info@zskomenskehokn.sk 

Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno 

 

 

0915799373 skola@rozmarinkakn.sk 

Cirkevná základná škola s materskou školou 

MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským – 

MARIANUM Egyházi Alapiskola és Óvoda 

0918490570 marianum@zsgmarianum.edu.sk 

 

 

Mesto Komárno žiada rodiny školopovinných detí, ktoré majú trvalé bydlisko v  Komárne  

a dlhší čas sa zdržiavajú v zahraničí, aby si  plnili svoje povinnosti a  kontaktovali 

Spoločný školský úrad v Komárne na emailovej adrese ssu@komarno.sk alebo v 

pracovnom čase na tel. čísle +421 35 2851 260. 

 

 

 

 

 

Mgr. Béla Keszegh 

primátor mesta

mailto:info@zspohranicna.sk


 

 


