Základná škola, Hodžova 37, Trenčín, 032/74 355 37, www.sedmicka.eu

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019
DIEŤA
Meno a priezvisko:
Rodné číslo:

Dátum narodenia:

Národnosť:

Miesto narodenia:

Štátne občianstvo:

Zdrav. poisťovňa:

Bydlisko
Ulica a číslo:
PSČ a mesto:

Povinne voliteľný predmet:
(Vaše rozhodnutie je záväzné)

Telefón domov:

□ Etická výchova
□ Náboženská výchova katolícka
□ Náboženská výchova evanjelická

□ V školskom roku 2018/2019 bude navštevovať ŠKD
Žiadam o odklad školskej dochádzky
□ áno □ nie
Zákonný zástupca:
□ matka □ otec
□ iný:
Poznámka (zdravotný stav dieťaťa a pod.):

MATKA
Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko

Zamestnanie:

Ulica a číslo:

Zamestnávateľ:

PSČ a mesto:

Tel. do práce:

Tel. domov:
Mobil:

Email:

OTEC
Titul, meno a priezvisko:
Bydlisko

Zamestnanie:

Ulica a číslo:

Zamestnávateľ:

PSČ a mesto:

Tel. do práce:

Tel. domov:
Mobil:

Email:

Adresa materskej škôlky, ktorú dieťa navštevovalo: .....................................................................................
Pri zápise bude možnosť zakúpiť pracovné zošity a pomôcky pre 1. ročník v hodnote 15 €.
Suma 15 € na pomôcky pre prvý ročník uhradená dňa ...................................
Sumu prevzala p. uč. ......................................................................................
Získané údaje podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov.
Súhlasím s použitím získaných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre potreby
pedagogického procesu v škole.
_____________________________________________________________________________________
Podľa § 19 a §20 zákona č. 245/ 2008 Z. z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa §10
vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov dolu podpísaní zákonní
zástupcovia
PRIHLASUJÚ SVOJE DIEŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
do 1. ročníka Základnej školy, Hodžova 37, 911 01 Trenčín. Zároveň čestne prehlasujú, že nie sú im
známe žiadne závažné okolnosti, ktoré by ovplyvnili nástup dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.
Vyplnený protokol prinesie rodič na zápis.
Protokol podpíšu rodičia až v prítomnosti zapisujúceho učiteľa

V Trenčíne, dňa ....................

...................................
podpis 1. zák. zástupcu

Protokol skontrolovala p. učiteľka: ...............................................

....................................
podpis 2. zák. zástupcu

