
Základná škola, Hlavná ulica 86/29, 985 26 Málinec 

 

Dotazník  k  zápisu  do  1. ročníka ZŠ  
  

Doplňujúce údaje  o dieťati 

Meno  a priezvisko  

Dátum narodenia  

Názov zdravotnej poisťovne  

Adresa MŠ, ktorú dieťa navštevuje  

Má v škole súrodenca ? (uviesť koho) 

 

  

 

Plánujete dieťa prihlásiť do ŠKD?  

Plánujete dieťa prihlásiť na stravu do ŠJ?  

Bude chodiť na ....(vyznačte krížikom)          Kat. NBV☐              Evan. NBV  ☐        Etická vých.☐ 

Rodinné pomery v rodine dieťaťa (napr.: sirota, 

polosirota, detský domov, dieťa žije len 

s matkou,.....) 

 

Zákaz alebo obmedzenie styku s dieťaťom 

(uviesť s kým a rozsah obmedzenia +doložiť kópiou 

rozhodnutia súdu)  

 

Zdravotný stav dieťaťa  (všetko, čo môže 

ovplyvniť jeho každodenný režim, stravovanie, 

obmedzenia...) 

 

Bola mu v poslednom roku poskytovaná 

logopedická starostlivosť? 

 

Je v sledovaní poradenského zariadenia ?  
(ohľadom problémov v správaní, pracovným 

tempom a pod.)  

- ak áno, priložiť vyjadrenie poradenského 

zariadenia 

 

Doplňujúce údaje o zákonnom zástupcovi 1 

Meno a  priezvisko, titul  

Trvalý pobyt- ulica, číslo domu, PSČ, obec   

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie (zakrúžkujte)           základné                              stredné – bez maturity   

 

stredné – s maturitou                           vysokoškolské 

E-mail   

Telefón   

Doplňujúce údaje o zákonnom zástupcovi 2 

Meno a priezvisko, titul  

Trvalý pobyt- ulica, číslo domu, PSČ, obec  

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie (zakrúžkujte) základné                              stredné – bez maturity   

 

stredné – s maturitou                           vysokoškolské 

E-mail   

Telefón   

Údaje o matke – ak nie je zákonným zástupcom  

Meno a priezvisko, titul  

Trvalý pobyt - ulica, číslo domu, PSČ, obec  

Korešpondenčná adresa (ak je iná)  

E-mail   

Telefón   



Údaje o otcovi – ak nie je zákonným zástupcom  

Meno a priezvisko, titul  

Trvalý pobyt - ulica, číslo domu, PSČ, obec  

Korešpondenčná adresa (ak je iná)  

E-mail   

Telefón   

 
 

Povinné informovanie: 

 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).  

 

Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. konkretizujú 

povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.  

 
 

Informovaný súhlas rodiča 
  
Týmto dávam/-e Základnej škole, so sídlom Hlavná ulica 86/29 Málinec, 98526, IČO: 35991364  (ďalej len: 

„Prevádzkovateľ“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie vyššie uvedených údajov za účelom evidencie agendy žiaka a 

zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a za týmto účelom vyhotovili aj kópiu rodného listu dieťaťa.. Predmetný 

súhlas sa udeľuje do skončenia školskej dochádzky žiaka u Prevádzkovateľa. 

  
Čestné vyhlásenie 

 
Čestne vyhlasujem, že menované dieťa som nezapísal na inú základnú školu a nie sú mi známe iné závažné okolnosti, ktoré 

by ovplyvnili nástup na povinnú školskú dochádzku dieťaťa. Súhlasím s upustením odôvodnenia v rozhodnutí o prijatí na 

ZŠ vzhľadom na to, že v predmetnej veci sa v plnom rozsahu vyhovelo. 

 

 

 

 

V ..................................., dňa...................................... 

 

 

 

podpis zákonného zástupcu 1..................................................... 

 

 

podpis zákonného zástupcu 2..................................................... 

 


