
Základná škola Milana Rastislava Štefánika Košariská 

Prihláška do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020 

 

Základné údaje dieťaťa 

Priezvisko:  Krstné meno:  

Rodné číslo:  Dátum narodenia  

Miesto narodenia:  Okres narodenia:  

Národnosť:  Občianstvo:  

Pohlavie:    Zdravotná poisťovňa:  

 

Školské údaje 

Ročník, kam sa dieťa hlási:  Školský rok nástupu:  

 

Adresa - trvalý pobyt 

Ulica, číslo domu:  Mesto:  

PSČ:  Pošta:  

Okres:    

 

Adresa - prechodný pobyt (odkiaľ dochádza do školy, ak je iná ako adresa trvalého pobytu) 

Ulica, číslo domu:  Mesto:  

PSČ:  Pošta:  

Okres:    

 

Email dieťaťa:  Mobil dieťaťa:  

Spádová škola:  Školský obvod:  

Predchádz. škola/škôlka:  Detský všeobecný lekár:  

 

V hmotnej núdzi (áno, nie):   

Zo sociálne znevýhodneného prostredia (áno, nie   
 

Rodičia 

Zákonný zástupca a adresát korešpodencie:   

(matka / otec / obaja rodičia)   
 

Otec 

Titul pred menom:  Titul za menom  

Krstné meno:  Priezvisko:  

 
Adresa (*nevyplňujte, ak je rovnaká s trvalým pobytom dieťaťa) 

 

Ulica, číslo domu:  Mesto:  

PSČ:  Pošta:  

Mobil otca:  Email otca:  

Zamestnanie:  Zamestnávateľ:  

 

Matka 

Titul pred menom:  Titul za menom  

Krstné meno:  Priezvisko:  

 
Adresa (*nevyplňujte, ak je rovnaká s trvalým pobytom dieťaťa) 

 

Ulica, číslo domu:  Mesto:  

PSČ:  Pošta:  

Mobil matky:  Email matky:  

Zamestnanie:  Zamestnávateľ:  

 

Rodina a súrodenci 

Rodičia žijú v spoločnej domácnosti (áno/nie):   

Počet súrodencov:    

 



Ďalšie informácie 

Školský klub detí (áno/nie):  Školská jedáleň (áno/nie):  

 

Voliteľný predmet: (náboženská alebo etická výchova):   

Anglický jazyk (áno/nie):    

 

Zdravotný stav dieťaťa 

Zrak dieťaťa:  

Sluch dieťaťa:  

Reč dieťaťa:  

Alergia:  

Ľavák či pravák:  

Choroby a diagnózy:  

 

Povinné očkovanie (áno/nie/ niektoré povinné neabsolvovalo):  

 

Ostatné údaje 

Odložená školská dochádzka (áno/nie):   

Zákonný zástupca a adresát korešpodencie (matka/otec):   

Striedavá starostlivosť (áno/nie)   

Rodičia poberajú sociálne dávky (áno/nie)   

Pracovné zošity hradené rodičmi 20 € (áno/nie)   

 

Záujmy, záľuby:  

 

Súhlas a čestné prehlásenie 

 

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. 

 

Poznámka 

 
 
 
 

 

 

V Košariskách dňa: ............................ ............................................................. 
podpis otca 

............................................................. 
podpis matky 

 

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 tejto elektronickej prihláške 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 požiadať školu o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, na opravu, 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, získať osobné údaje, ktoré sa jej 
týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu 
prevádzkovateľovi, 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. 


