
Základná škola s materskou školou Novoť 315 
 

 
Dátum …………….........                         

  

P R O T O K O L 

o zápise dieťaťa do 1. ročníka základnej školy 

 

I. Zápis 
 

 Podľa § 20 ods. 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 5 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 

Zb. o základnej škole v znení neskorších predpisov, podpísaný zákonný zástupca 

 

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

meno priezvisko, titul  

zapisujem 
 

svoje dieťa do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Novoť 315 

 
II. Osobné údaje zapísaného dieťaťa 

 

Meno a priezvisko dieťaťa : .................................................................................................................. 

Bydlisko ............................................................................... Okres ...................................................... 

Dátum a miesto narodenia ................................................................. Rodné číslo .............................. 

Národnosť .................................................................... Štátna príslušnosť ........................................... 

Dieťa navštevovalo predškolské zariadenie (miesto, počet rokov) ....................................................... 

 
III. Osobné údaje zákonných zástupcov 

 

Otec (meno, priezvisko, titul) ............................................................................................................... 

Bydlisko ....................................................................... Dátum a miesto narodenia ............................. 

Povolanie ........................................ Zamestnávateľ:........................................ tel. .............................. 

Matka (meno, priezvisko, titul)............................................................................................................. 

Bydlisko ....................................................................... Dátum a miesto narodenia ............................. 

Povolanie ........................................ Zamestnávateľ:........................................ tel. .............................. 

 
IV. Vyjadrenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave zapísaného dieťaťa 

 

Uveďte rečové vady, pediatrom diagnostikované telesné chyby, poruchy zraku, sluchu, 

epilepsiu, neurotickú symptomatiku, a keď sú známe aj vývinové poruchy učenia, alergie,................ 

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



 
V. Čestné vyhlásenie 

 
 

Čestne vyhlasujem, že menované dieťa som nezapísal do 1. ročníka na inú základnú školu.  

 

V zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov a osobných údajov môjho 

dieťaťa za účelom poskytovania výchovy a vzdelávania podľa osobitného zákona. 

Súčasne dávam súhlas na zverejňovanie informačných materiálov zo školských 

podujatí  na webovom sídle školy (obce) v rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov školy, 

individuálne a spoločné fotografie a videozáznamy z týchto podujatí a na zverejňovanie výsledkov 

športových podujatí, súťaží a predmetových súťaží a olympiád na webovom sídle školy (obce), na 

školských nástenkách, na webovom sídle školského športu, MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, 

priezvisko, rok narodenia, trieda, názov školy. Tento súhlas udeľujem na obdobie do ukončenia 

školskej dochádzky na škole. 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a R EÚ č. 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší 

smernica 65/46 ES a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. 

upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.          

 

                                                               

 

Dieťa bude navštevovať  (podčiarknuť!)     náboženskú výchovu          etickú výchovu  

 

 
Upozornenie: Na zápis do 1. ročníka sú POVINNÍ prísť všetci žiaci v sprievode rodičov! 

 

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

 

 

 

 

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

   podpisy zákonných zástupcov    podpis pedag. zamestnanca ZŠ          podpis riaditeľa školy 


