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DOTAZNÍK 
 

Vážení rodičia! 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uverejnilo dňa 23.09.2015 na svojej stránke oznam 

o povinnosti škôl na odoslanie údajov do rezortného informačného systému. Školy majú na to čas do konca 

septembra kalendárneho roka a aktualizovať tieto údaje každý mesiac.  Podľa § 157 ods. 2 a ods. 3 zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Novela 

zákona č. 188/2015 Z. z. Vás žiadame o poskytnutie týchto osobných údajov. Ide o zákonnú povinnosť, ktorej 

nesplnenie budú riešiť patričné úrady postupne. 

      Prípady, ak škola zašle nekompletné údaje týkajúce sa najmä rodných čísel zákonných  zástupcov, 

budeme riešiť individuálne po skončení septembrovej aktualizácie zberu. 

Napĺňanie rezortného informačného systému je snahou o automatizované prepojenie informačných 

systémov verejnej správy, medzi ktorými by prebiehala výmena informácií. Ide o zjednodušenie administratívy 

a procesov. 

V centrálnom registri sa vedú tieto osobné údaje, preto vás prosíme o ich vyplnenie:  

 

Údaje o dieťati: 

Priezvisko a meno:  Dátum narodenia:  

Miesto narodenia:  Rodné číslo dieťaťa:  

Národnosť:  Štátna príslušnosť:  

Názov a kód zdravotnej poisťovne:   

Adresa trvalého bydliska:  

Adresa  prechod.bydliska  

Je Vaše dieťa so špeciálnymi vých.-vzdel. potrebami? ÁNO NIE 

Patrí dieťa do školského obvodu tejto školy? ÁNO NIE 

Do ktorého obvodu patrí podľa trvalého bydliska?  

Ktorú školu a ktorú triedu navštevuje teraz?   

Koľko nezaopatrených súrodencov má dieťa?  

Má na tejto škole súrodenca? ÁNO NIE 

Počet mladších súrodencov:  

Počet všetkých súrodencov:  

Bude navštevovať školský klub detí? ÁNO NIE 

Bude sa stravovať v školskej jedálni? ÁNO NIE 

Máte záujem o doplnkovú desiatu? ÁNO NIE 

Bude chodiť na náboženstvo? ÁNO NIE 

Záujem o druhý cudzí jazyk (od 7. ročníka) ÁNO NIE 

Aké náboženstvo? Nehodiace škrtnite! rímskokatolícke gréckokatolícke evanjelické 

 

Údaje o otcovi dieťaťa: 

Priezvisko, meno, titul:  Rodné priezvisko: 

Trvalé bydlisko (ulica, čís., PSČ, mesto)  

Rodné číslo:  

Číslo telefónu:   

e-mail:  

Povolanie (ukončené vzdelanie):  

Zamestnanie:  Kontakt do zamestnania: 

Zamestnávateľ (názov, adresa):  

 

Údaje o matke dieťaťa: 

Priezvisko, meno, titul:  Rodné priezvisko: 

Trvalé bydlisko (ulica, čís., PSČ, mesto)  

Rodné číslo:  

Číslo telefónu:   

e-mail:  

Povolanie (ukončené vzdelanie):  

Zamestnanie:  Kontakt do zamestnania: 

Zamestnávateľ (názov, adresa):  
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Nasledujúce odpovede zakrúžkujte: 

Zrak dieťaťa:        Nosí okuliare? ÁNO NIE 

Sluch dieťaťa:       Počuje dobre? ÁNO NIE 

Orientácia vzhľadom na písmo: pravák ľavák 

Trpí nejakou alergiou? ÁNO NIE 

Ak áno, akou alergiou?  

Má dieťa nejaký postih? ÁNO NIE 

Ak áno, aký?  

Navštevuje dieťa odbor. lekárov? ÁNO NIE 

Ak áno, akých?  

Záujmy dieťaťa:  

Záujem o basketbal: ÁNO NIE 

Chceli by ste ešte niečo napísať o dieťati, čo by mala vedieť jeho budúca pani učiteľka (napr. teší sa do školy, 

má strach, je málo komunikatívne, ...)? 

 

 

 

 

Možnosti a záujmy v oblasti pomoci našej škole: 

Otec: 

 

 

 

Matka: 

 

 

 

 

 

 

Všetky vami poskytnuté údaje budú použité v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Zápis vykonala: 

 

Podpis zákonného zástupcu: 

Riaditeľka školy:  

 

 

 
Miesto a dátum: ......................................................................... 

 

 

 

            

  

 


