
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen 

 

 

ZÁPISNÝ LÍSTOK DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA ZŠ 

 

1.Osobné údaje dieťaťa 

 

Meno a priezvisko dieťaťa (podľa rodného listu) .................................................................................... 

Dátum narodenia .....................................................  

Rodné číslo ............................................................... 

Miesto narodenia  ...................................................... 

Národnosť  ................................................................. 

Štátne občianstvo  .................................................................... 

Trvalý pobyt dieťaťa :................................................................................................. PSČ: ..................... 

Prechodný pobyt dieťaťa  ........................................................................................... PSČ: ..................... 

Adresa materskej školy, ktorú dieťa navštevuje: ....................................................................................... 

 

Meno a priezvisko detského lekára: ........................................................................................................... 

 

2. Osobné údaje zákonných zástupcov 

Informácie o zákonných zástupcoch/rodičoch dieťaťa 

Meno a priezvisko matky 

 

 

trvalý pobyt 

 

 

kontakt 

 

zamestnávateľ 

 

Meno a priezvisko otca 

 

 

trvalý pobyt 

 

 

kontakt 

 

zamestnávateľ 

Kontaktná adresa (doručenie pošty) 

Pozn. V prípade, že rodičia sú rozvedení, alebo dieťa je zverené do starostlivosti jedného z nich, prosíme 

predložiť kópiu rozhodnutia súdu. Škola je povinná doručiť rozhodnutie obom zákonným zástupcom. 

 

3. Mám záujem o: 

 Odklad PŠD  ÁNO – NIE 

 Školský klub detí ÁNO – NIE 

 Stravovanie v ŠJ ÁNO – NIE 

 

 

4. Záväzná prihláška 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na povinne voliteľný predmet (vhodné podčiarknite): 

a) náboženská výchova katolícka, 

b) náboženská výchova evanjelická, 

c) etická výchova. 



Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen 

 

 

5. Krátka charakteristika dieťaťa (charakterové a vôľové vlastnosti, záujmy, atď.) 

 

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

 

6. Absolvovalo vaše dieťa psychologické vyšetrenie/depistáţ zrelosti dieťaťa v  MŠ?  

ÁNO – NIE           ..................................................................................................................................... 

Uveďte kde/kým. 

 

7. Má vaše dieťa závaţné zdravotné problémy? ÁNO – NIE  

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

                                                                     Uveďte aké. 

 

8. Má v našej ZŠ súrodenca? ÁNO – NIE .............................................................................................. 

                                                                    Uveďte meno súrodenca a triedu, ktorú navštevuje. 

 

9. Vaše ţelanie  

 

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

 

10. Máte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie ? ÁNO – NIE 

 

11. Ţeláte si zaslať rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí/neprijatí dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky do Vašej elektronickej schránky? ÁNO – NIE 

V prípade kladnej odpovede ďalej uveďte:  

meno a priezvisko fyzickej osoby e schránky ........................................................................................... 

 

12. Čestné vyhlásenie  

Podpísaný zákonný zástupca čestne vyhlasujem, že nie sú mi známe žiadne závažné okolnosti, ktoré 

by ovplyvnili nástup na povinnú školskú dochádzku dieťaťa na našej škole. 

 

13. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov súhlasím so spracovaním všetkých uvedených osobných údajov počas plnenia povinnej 

školskej dochádzky v ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene na účely: 

 vyplňovania pedagogickej dokumentácie, 

 účasti na školských a mimoškolských akciách (súťaže, výlety, školy v prírode, výcvikové 

kurzy, ......). 

 

 

 
v .............................     dňa .........................  ....................................................................................... 

           podpisy oboch zákonných zástupcov 


