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Zápisný lístok  k zápisu do 1. ročníka na šk. r. 2020/2021 
 

TND/ BT (typ triedy, trieda pre intelektovo nadané deti a bežná trieda)                           č.                                                                                

Odklad: áno - nie 

 
DIEŤA       

Meno:  (ako je uvedené  v r. liste)                                                       Priezvisko:   

Deň, mesiac a rok nar.:   Rodné číslo:   

Miesto narodenia:   Okres narodenia:   

Kraj narodenia:   

Národnosť:   Štátna príslušnosť:   

Bydlisko:   

Materská škola, ktorú dieťa navštevuje:              
(ak nenavštevuje žiadnu, napísať nezaškolený/á) 

Prípravný (nultý)  ročník: áno – nie 
(adresa školy) 

(uveďte titul)       

OTEC  Titul:                          Meno:   Priezvisko:   
Povolanie, zamestnávateľ:   

Bydlisko:   

Tel. č. domov, mobil:   e-mailová adresa:   
MATKA  Titul:                Meno:   Priezvisko:   

Povolanie, zamestnávateľ:   

Bydlisko:   

Tel. č. domov, mobil:   e-mailová adresa:   

 

Povinne voliteľný predmet            
 (viditeľne označte jeden) 

etická výchova 
náboženská výchova –  

rímsko-katolícke náboženstvo 
náboženská výchova –  

grécko-katolícke náboženstvo 
náboženská výchova –  

iné náboženstvo (uveďte aké) 

Prvý cudzí jazyk 

 
anglický jazyk 

Bude dieťa navštevovať školský klub detí?                    áno                      nie 

Bude sa dieťa stravovať v školskej jedálni?                    áno                      nie 

Ak má dieťa závažnú chorobu, uveďte akú:  

Poplatok na zakúp. prvých uč. pomôcok 10 € :                   áno                      nie         

Poznámka: 

Pri zápise budete potrebovať svoj občiansky preukaz (identif. kartu) a rodný list dieťaťa. 

Žiadame Vás, aby ste vyplnili všetky rubriky, nehodiace sa škrtnite. 

 

V Prešove:                                                    

Podpisy zákonných zástupcov:   

 

                                               

    Podpis pedag. zamestnanca, ktorý zápis vykonal: 
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Čestné vyhlásenie a súhlas matky 

k zápisu dieťaťa do 1. ročníka na Základnú školu, Šmeralova 25, Prešov 

 

Podpísaná ....................................................................................ako zákonná zástupkyňa dieťaťa:  

meno a priezvisko: ......................................................................................................................  

dátum a miesto narodenia (dieťaťa): ........................................................................................................... 

čestne vyhlasujem, že som menované dieťa nezapísala do prvého ročníka na inú základnú 

(špeciálnu) školu a nie sú mi známe závažné okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho nástup do prvého 

ročníka a povinnú školskú dochádzku.  

Beriem na vedomie, že o prijatí dieťaťa na základné vzdelanie rozhodne riaditeľ školy do 31. mája tohto 

kalendárneho roka.  

Súhlasím so spracovaním osobných údajov mojich a môjho dieťaťa uvedených v zápisnom lístku k zápisu do 

prvého ročníka (viď. druhá strana) v databáze školy a pre potreby školy v zmysle § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

Zverejňovanie údajov dieťaťa na webovej stránke školy a prezentačno - informačných miestach v budove a 

areáli školy, ktoré bude platiť až do môjho písomného odvolania:  

 

 súhlasím -  nesúhlasím  
 

priezvisko dieťaťa  
(obyčajne sa udáva v zoznamoch tried, výsledkoch súťaží apod.)  

 

súhlasím - nesúhlasím**  
**v prípade nesúhlasu budú uvádzané len iniciály  

 

  V Prešove dňa: ……………………………….                   Podpis:  

 

Čestné vyhlásenie a súhlas otca 

k zápisu dieťaťa do 1. ročníka na Základnú školu, Šmeralova 25, Prešov 

 

Podpísaný ....................................................................................ako zákonný zástupca dieťaťa:  

meno a priezvisko: ......................................................................................................................  

dátum a miesto narodenia (diaťaťa): ........................................................................................................... 

čestne vyhlasujem, že som  menované dieťa nezapísal do prvého ročníka na inú základnú 

(špeciálnu) školu a nie sú mi známe závažné okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho nástup do prvého 

ročníka a povinnú školskú dochádzku.  

Beriem na vedomie, že o prijatí dieťaťa na základné vzdelanie rozhodne riaditeľ školy do 31. mája tohto 

kalendárneho roka.  

Súhlasím so spracovaním osobných údajov mojich a môjho dieťaťa uvedených v zápisnom lístku k zápisu do 

prvého ročníka (viď. druhá strana) v databáze školy a pre potreby školy v zmysle § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

Zverejňovanie údajov dieťaťa na webovej stránke školy a prezentačno - informačných miestach v budove a 

areáli školy, ktoré bude platiť až do môjho písomného odvolania:  

 

 
 

súhlasím - nesúhlasím  

 
 

(obyčajne sa udáva v zoznamoch tried, výsledkoch súťaží apod.)  

 

V Prešove dňa: …………………………           Podpis: 

 

súhlasím - nesúhlasím**  
**v prípade nesúhlasu budú uvádzané len iniciály  

 


