
Základná škola M. R. Štefánika 906 15 Košariská 

Dátum: ..................                                  Číslo ......................... 

P R O T O K O L 

o zápise dieťaťa do 1. ročníka základnej školy 

Zápis 

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon)  a podľa § 10 vyhlášky č. 320/2008 Zb. o základnej škole 

v znení neskorších predpisov, podpísaný :  ...............................................................................  

(meno a priezvisko 1. zákonného zástupcu, adresáta rozhodnutí a korešpodencie) 

zapisujem 

svoje dieťa do 1. ročníka Základnej školy M. R. Štefánika v Košariskách - školský rok ................. 

 

I. Osobné údaje zapísaného dieťaťa 

Meno a priezvisko dieťaťa: ...................................................................... Rodné číslo: ........................... Pohlavie: .................................  

Dátum nar.: ............................... Miesto nar.: ......................................................... Okres nar.: ................................................................ 

Národnosť: ........................................................ Občianstvo: ............................................ Poisťovňa ....................................................... 

Trvalý pobyt  (ulica, č.d.) ............................................................................. PSČ ..............  Mesto ...........................................................  

Okres: .......................................................... Dieťa navštevovalo MŠ (miesto, počet rokov): .....................................................................  

Email dieťaťa: .................................................................... Telefón (mobil) dieťaťa: .......................................... 

 

II. Osobné údaje zákonných zástupcov 

Otec (meno, priezvisko, titul): ............................................................................................................................................................... 

Trvalý pobyt  (ulica, č.d.) ............................................................................. PSČ ..............  Mesto ...........................................................  

Telefón (mobil): .......................................... Mail .................................................................... 

Zamestnanie: ................................................... Adresa zamestnávateľa ..................................................................................................  

 

Matka (meno, priezvisko, titul ................................................................................................................................................................ 

Trvalý pobyt  (ulica, č.d.) ............................................................................. PSČ ..............  Mesto ...........................................................  

Telefón (mobil): .......................................... Mail .................................................................... 

Zamestnanie: ................................................... Adresa zamestnávateľa ...................................................................................................  

 

Zákonný zástupca, ktorému bolo dieťa zverené do výchovy: 

Názov príslušného orgánu, číslo a dátum vydaného rozhodnutia o zverení do výchovy: .......................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 

meno, priezvisko, titul ............................................................................................................................................................................. 

Trvalý pobyt  (ulica, č.d.) ............................................................................. PSČ ..............  Mesto ...........................................................  

Telefón (mobil): .......................................... Mail .................................................................... 

Zamestnanie: ................................................... Adresa zamestnávateľa ...................................................................................................  

 

III. Údaje o rodinných pomeroch 

 

Rodina (* zakrúžkujte)   úplná  -  neuplná  -  sirota  -  polosirota  -  iné     

Žijú rodičia v spoločnej domácnosti?  ................................... 

Súrodenci a rok ich narodenia: ……………………....................................................................................................................... 

   

Z dôvodu možnosti poberania dávok pre deti v hmotnej núdzi (príspevok na stravu, školské potreby a motivačný príspevok) Vás 

žiadame, aby ste odpovedali na nasledujúce otázky: 

Je rodina sociálne odkázaná?   (áno - nie) ..................... 

Je matka poberateľom dávok v hmotnej núdzi?  (áno - nie) ..................... 

Je otec poberateľom dávok v hmotnej núdzi?  (áno - nie) ..................... 

Je príjem rodiny nižší, ako životné minimum?  (áno - nie) ..................... 

Prípadnú zmenu údajov v bode III máte právo oznámiť riaditeľstvu školy najneskôr do 1.8. príslušného roka. V opačnom prípade Vám 

za mesiac september príslušného roka nebudú dávky pre deti v hmotnej núdzi priznané. 

 



IV. Vyjadrenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave zapísaného dieťaťa 

Odložená školská dochádzka      (áno - nie) ..................... 

Navštevovalo ped.-psych. poradňu / školské zariadenie vých. poradenstva  (áno - nie) ..................... 

Kde? ......................................................................................................................................................................................................... 

Zrak: ……………………………………………….. Sluch: ……………………………………….  

Reč - nesprávna výslovnosť:  c, č, s, š, z, ž, dz, dž, r, ŕ, iné:  ......................   (* zakrúžkujte) 

Navštevovalo logopedickú poradňu      (áno - nie) ..................... 

Kde? ......................................................................................................................................................................................................... 

Alergia: ………………………………………………..……. Preferovaná ruka (ľavák - pravák)  ..................... 

Choroby a diagnózy: 

(uveďte problémy, s ktorými by budúci triedny učiteľ Vášho dieťaťa mal byť oboznámený - zdravotné problémy, ťažkosti, neuróza, 

pediatrom diagnostikované telesné chyby, epilepsia, vývinové poruchy učenia, výrazné povahové vlastnosti a pod.   

................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 

Dieťa navštevuje odborných lekárov      (áno - nie) ..................... 

Akých?....................................................................................................................................................................................................... 

      

V. Iné údaje 

Záujmy a záľuby žiaka ................................... PREDBEŽNÝ ZÁUJEM  

 ................................... Školská jedáleň : (áno - nie) ..................... 

 ................................... Školský klub : (áno - nie) ..................... 

 ................................... Krúžok - Anglický jazyk: (áno - nie) ..................... 

 ................................... Etická výchova: (áno - nie) ..................... 

  alebo Náboženská vých. ev. : (án o - nie) ..................... 

Detský lekár: ................................... Objednanie prac. zošitov 19 €:   (áno - nie) ..................... 

     

VI. Čestné vyhlásenie 

Čestne vyhlasujem, že menované dieťa som nezapísal do 1. ročníka na inú základnú (špeciálnu) školu a nie sú mi známe iné závažné 

skutočnosti, ktoré by ovplyvnili nástup do 1. ročníka a povinnú školskú dochádzku dieťaťa.  

Čestne vyhlasuje, že údaje, ktoré som poskytol/poskytla sú pravdivé a úplné. 

Som si vedomý/á, že. ak moje dieťa nastúpi na inú ZŠ, musím to neodkladne oznámiť riaditeľstvu školy. V prípade zanedbania alebo 

neúčasti na vzdelávaní, bude toto klasifikované ako zanedbávanie školskej dochádzky. 

Beriem na vedomie, že v triede spolu s mojím dieťaťom môže byť integrované alebo telesne postihnuté dieťa.  

Súhlasím s upustením odôvodnenia v rozhodnutí vzhľadom na to, že v predmetnej veci sa v plnom rozsahu vyhovelo. Vzdávam sa 

práva odvolania. 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov svojho dieťaťa v databáze školy a pre potreby školy a poistenie v zmysle zákona 428/202 

Z.z. o ochrane osobných údajov.  

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem súhlas škole ako spracovateľovi so 

zberom a spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto protokole  a dotazníku  a to za účelom evidencie 

prihlásených žiakov počas doby nevyhnutnej na plnenie úloh školy v súvislosti s prijímacím konaním a školskou dochádzkou žiaka. 

Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám v nevyhnutných prípadoch na zabezpečenie plnenia povinností 

školy pri prijímacom konaní a školskej dochádzke. Dotknutá osoba má právo: 

a) požiadať školu o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, na opravu,  b) vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov 

a právo odňať súhlas so spracovaním; škola má však právo spracovávať osobné údaje v rozsahu plnenia svojich povinností podľa 

školského zákona a súvisiacich predpisov c) získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 

čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi d) podať návrh na začatie konania o ochrane 

osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov, ak dotknutá osoba tvrdí, že boli poškodené jej práva na ochranu osobných 

údajov. Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov. 

V Košariskách dňa  .......................... 

 

....................................................................                  ....................................................................                

podpis 1. zákonného zástupcu      podpis 2. zákonného zástupcu 

 

....................................................................           ................................................................... 

 podpis pedagogického zamestnanca  ZŠ                       podpis riaditeľa školy 


