
Vážení rodičia, v snahe uľahčiť Vám prácu a ušetriť Váš čas, ponúkame možnosť vyplniť si vopred zápisný 

lístok do 1. ročníka našu školu. V čase zápisu tak prídete už s vypísaným zápisným lístkom, ktorý pri zápise 

odovzdáte. 

Základná škola Okružná  17 Michalovce (VI.ZŠ) 

Zápisný lístok dieťaťa do 1. ročníka ZŠ 

Podľa § 20 zákona č. 245/ 2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa § 10 vyhlášky č. 320 / 2008 Zb. o základnej škole podpísaný  

zákonný zástupca (meno, priezvisko, titul): ................................................................................................ 

                                                            zapisujem 

svoje dieťa do 1. ročníka Základnej školy, Okružná 17 Michalovce 

 

ÚDAJE O DIEŤATI: 

Meno....................................................        Priezvisko........................................................................ 

Rodné číslo..........................................  Dátum narodenia................................................. 

Miesto narodenia.................................  Okres narodenia................................................... 

Národnosť............................................   Občianstvo........................................................... 

Adresa aktuálneho bydliska dieťaťa: 

Ulica a číslo............................................    Mesto/obec..............................................   PSČ.................... 

Súrodenec v škole: áno nie 

 

ZÁUJEM O: 

Školský klub detí   Stravovanie v školskej jedálni 

áno nie     áno nie 

Náboženstvo/etika, ak náboženstvo, vyznačte aké: 

rímskokatolícke   gréckokatolícke evanjelické   reformované (kalvínske) 

 

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE: 

Dieťa absolvovalo predškolské vzdelávanie (škôlka):       áno nie 

Zdravotné problémy, o ktorých musí škola vedieť (závažné alergie, epilepsia, cukrovka atď. – uveďte aké): 

 

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

ÚDAJE O RODIČOCH: 

OTEC 

Titul, meno a priezvisko otca....................................................................................................................... 

Bydlisko (vypisujte iba ak je odlišné ako bydlisko dieťaťa) 

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

 

Telefón......................................   E-mail................................................................. 



MATKA 

Titul, meno a priezvisko  matky......................................................................................................................... 

 

Bydlisko (vypisujte iba ak je odlišné ako bydlisko dieťaťa) 

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

 

Telefón......................................      E-mail........................................................................ 

 
 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

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

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

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

Čestné vyhlásenie: 

 

Podpísaný zákonný zástupca 

 

1. Čestne vyhlasujem, že menované dieťa som nezapísal do 1. ročníka na inú základnú školu a nie sú mi známe iné 

závažné okolnosti, ktoré by ovplyvnili nástup a povinnú školskú dochádzku dieťaťa. 

2. Súhlasím s upustením odôvodnenia v rozhodnutí vzhľadom na to, že v predmetnej veci sa v plnom rozsahu 

vyhovelo. 

3. Zaväzujem sa, že písomnou formou upovedomím školu o odklade povinnej školskej dochádzky môjho dieťaťa v 

najkratšom možnom termíne, prípadne zdôvodním prečo moje dieťa nenastúpi na vašu školu. 

4. Čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré som poskytol/a sú úplné a pravdivé. 

5. Vzdávam sa práva odvolania.  

  

Nižšie podpísaní zákonní zástupcovia dieťaťa dávame súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) 

a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

prevádzkovateľovi: Základná škola Okružná 17, 071 01 Michalovce,                   IČO: 17080754, 

v rozsahu:        predloženom v zápisnom lístku o prijatie do školy, 

na účel:            prijímacieho konania do školy, 

na obdobie:      do ukončenia prijímacieho konania. 

Berieme na vedomie, že v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať 

súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o 

tejto skutočnosti informovaná. 

 

V .............................................. dňa ........................... 2019 

 

  Podpis zákonného zástupcu...........................    Podpis riaditeľa školy........................................ 


