
 
Protokol o zápise dieťaťa do prvého ročníka ZŠ J. Hollého 696/3, Topoľčany 

 

 

 

Základné údaje dieťaťa 

 
Meno a priezvisko: 

 
Dátum a miesto narodenia: 

 
Adresa trvalého pobytu: 

 

Adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého 

pobytu: 

 

Rodné číslo: 

 
Štátna príslušnosť: 

Národnosť: 

Údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa 

Otec 

 

Meno a priezvisko: 

Email: 

Telefónne číslo: 

 
Adresa trvalého pobytu: 

Kontakt na účely komunikácie 

(Telefónne číslo, email): 



 

Matka 

 
Meno a priezvisko: 

 
Email: 

 
Telefónne číslo: 

 
Adresa trvalého pobytu: 

 

Kontakt na účely komunikácie 

(Telefónne číslo, email): 

 

 

Ďalšie informácie 

 

Navštevovalo dieťa materskú školu (ak áno, uveďte názov školy): 

 

Má dieťa alergiu, chorobu alebo inú diagnózu, o ktorej by mala škola vedieť?* 

 

Má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby? Ak áno, aké?* 

 

Ak zapisujete na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok 

veku/predčasné zaškolenie/ vyplňte Žiadosť o zápis dieťaťa, ktoré nedovŕšilo 

6 rokov veku. 
 



Čestné vyhlásenie 
 

Čestne vyhlasujem, že som menované dieťa 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. Súhlasím s upustením odôvodnenia v rozhodnutí vzhľadom na to, že 

v predmetnej veci sa v plnom rozsahu vyhovelo. Vzdávam sa práva odvolania. 
 

Týmto poskytujem škole súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, 

s tým, aby sa spracovávali osobné údaje môjho dieťaťa na účely zabezpečenia výchovno- 

vzdelávacieho procesu a všetky účely s ním súvisiace pre prípad tretích osôb. Súhlasím aj so 

spracúvaním fotografií na účely ich zverejnenia na oficiálnej webstránke školy alebo 

v školskom časopise. Tento súhlas platí až do odvolania, najdlhšie však do ukončenia povinnej 

školskej dochádzky dieťaťa. Dovtedy ho možno odvolať jedine písomne. 

V ................................dňa ..................... 

 

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

podpisy zákonných zástupcov dieťaťa 

 

 

 

 

 

 
 

* nehodiace sa prečiarknuť 
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