
 

 

 

 
 

Dotazník k zápisu žiaka do 1. ročníka základnej školy 
(Píšte čitateľne, tlačeným písmom, údaje vpisujte podľa rodného listu dieťaťa, nepouţívajte skratky.) 

 

 

DIEŤA 
MENO  

PRIEZVISKO  

Dátum narodenia Rodné číslo 

Miesto narodenia Národnosť Štátne občianstvo 

 

Adresa trvalého bydliska (aj PSČ) 

 

 

Adresa prechodného bydliska (aj PSČ) 

 

Zdravotná poisťovňa, názov 

 

Meno ošetrujúceho lekára, adresa lekára/sídlo  

Ktorú MŠ dieťa navštevuje/navštevovalo 

 

Bude chodiť do ŠKD 

(druţina)  

• áno  • nie 

Bude sa stravovať 

v ŠJ (školská jedáleň)   

 • áno  • nie 

Voliteľný povinný predmet (vyznačte 1 moţnosť)  

 • etická výchova  • náboţenská výchova 

Máte záujem, aby Vaše dieťa malo od 1. ročníka športovú prípravu zameranú na korčuľovanie? 

• áno                 • nie       

Aké má dieťa ťaţkosti? (uveďte aj pokiaľ ide o ľaváka, zdravotné resp. iné problémy) 

 

Meno, priezvisko, titul matky 

 

Meno, priezvisko, titul otca 

 

Rok narodenia Rok narodenia 

Trvalé bydlisko 

 

Trvalé bydlisko 

 

Zamestnanie, adresa, tel. č. 

 

Zamestnanie, adresa, tel. č. 

Pracovná pozícia Pracovná pozícia 

Mobilný telefón Mobilný telefón 

E-mail E-mail 

 
 
 



 

 

 
 

Ţijú rodičia spolu?   

• áno  • nie 

Sú rozvedení ? 

• áno  • nie 

Ak je dieťa v opatere 1 z rodičov, uveďte, kto je zákonný zástupca 

 

Počet súrodencov 

 

Mená a ich vek 

Iné, dôležité informácie ohľadom Vášho dieťaťa:  

 

 

 

 

 

Plánujete odklad povinnej školskej dochádzky: áno / nie 

 
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 

a. požiadať školu o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, 
b. 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, 
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. 

 

Svojím podpisom súhlasím, aby škola zakúpila sadu písaniek a pomôcky do 1. ročníka, zároveň sa zaväzujem uhradiť sumu vo 
výške 15€. 

 
Podpis matky: _________________________     
 

Podpis otca: _________________________ 
 

V Košiciach dňa: _________________________ 
 

Správnosť overila: _________________________ 


