
   Základná škola, Bojná 76 
 

 P R O T O K O L 
o zápise dieťaťa do 1. ročníka základnej školy 

 

 

 Podľa § 20 a § 60 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní(školský zákon) 

a v znení neskorších predpisov dolu podpísaný zákonný zástupca  
 

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

                              meno priezvisko, titul zákonného zástupcu 
 

       žiadam o zapísanie svojho dieťaťa do 1. ročníka Základnej školy, Bojná 76. 
 

Osobné údaje zapísaného dieťaťa 

 
Meno a priezvisko : ........................................................................................................................... ... 

 

Bydlisko ............................................................................... Okres ...................................................... 

 

Dátum a miesto narodenia ................................................................. Rodné číslo .............................. 

 

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

 

Osobné údaje zákonných zástupcov 
 

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

Trvalé bydlisko otca: ..................................................................................... 

Kontakt (telefón, e-mail) ............................................................................... 
 

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

Trvalé bydlisko matky: ................................................................................. 

Kontakt (telefón, e-mail) ............................................................................... 
 

V prípade neúplnej rodiny – komu bolo dieťa zverené do výchovy: 
 

Meno, priezvisko, titul ......................................................................................................... ................. 

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

 

Čestné vyhlásenie 
Čestne vyhlasujem, že menované dieťa som nezapísal do 1. ročníka na inú základnú školu 

a nie sú mi známe iné závažné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili nástup a povinnú školskú 

dochádzku dieťaťa. 

 

V Bojnej dňa 6. apríla 2018 

 

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

podpisy zákonných zástupcov    podpis pedag. zamestnanca ZŠ          podpis riaditeľky školy  



Dotazník 

Údaje o dieťati:  

Názov zdravotnej poisťovne  

Meno  a sídlo detského lekára  

Starší súrodenci v našej škole  

Žiadam o odklad povinnej 

školskej dochádzky 
                     áno               nie 

Bude dieťa navštevovať ŠKD                      áno               nie 

Vyberám pre dieťa povinne  

voliteľný predmet:  

náboženská výchova alebo 

etická výchova 

                      

Zakrúžkujete odpovede na nasledujúce otázky:  

Navštevovalo  dieťa materskú školu?                                                  áno                       nie 

Malo  dieťa odloženú školskú dochádzku?                                         áno                       nie 

Navštevovalo  dieťa pedagogicko – psychologickú poradňu?            áno                       nie 

Nesprávna výslovnosť: * c, č, s, š, z, ž, dz, dž, r, l iné ........................* zakrúžkujte  

Sluch dieťaťa – počuje                                                                         áno                       nie 

Zrak dieťaťa – nosí okuliare:                                                                áno                       nie 

Číslo dioptrií: ........................... 

Orientácia vzhľadom na dominanciu rúk:                                             ľavák                 pravák 

Trpí dieťa alergiou?                                                                               áno                       nie 

Akou? .................................................. 

Navštevuje dieťa odborných lekárov?                                                    áno                       nie 

Akých?  

 Zdravotné ťažkosti dieťaťa: 

( zdravotný postih, pravidelné užívanie liekov, oslobodenie od telesných cvičení, chronické 

ochorenia, poruchy správania a pod.) 

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

 

Iné dôležité upozornenia, prípadne požiadavky : 

…………………………………………………………………………………………………...                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa  

 
 ....................................................................ako zákonný zástupca maloletého žiaka/žiačky/ Základnej 

školy Bojná týmto poskytujem škole súhlas  podľa § 7 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 

údajov s tým, aby pedagogickí zamestnanci školy spracovávali osobné údaje môjho dieťaťa, ktoré sa 

týkajú identifikácie osoby- meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, 

národnosť, bydlisko na účely zabezpečovania výchovno – vzdelávacieho procesu a všetky účely s ním 

súvisiace pre prípad tretích osob. 

Súhlasím aj so spracovaním fotografií na účely ich zverejnenia na oficiálnom webovom sídle školy, 

v školskom časopise a na nástenkách školy. 

Tento súhlas platí až do odvolania, najdlhšie však do ukončenia povinnej školskej dochádzky 

maloletého. Dovtedy ho možno odvolať iba písomne. 

 

 

V Bojnej dňa  6. apríla 2018 

                                                                                                     čitateľný podpis zákonných zástupcov 


