
 

 

 (priezvisko a meno, adresa trvalého  bydliska, tel. kontakt a mail zákonného zástupcu )  

 

 

 Základná škola  

                                       Tbiliská 4 

                                       831 06 Bratislava 

 

Vec: 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO 1. ROČNÍKA ZŠ  mimo školského obvodu 

 

Žiadam o prijatie môjho dieťaťa do Základnej školy, Tbiliská 4,  831 06 Bratislava. 

meno a priezvisko  dieťaťa  ......................................................................................................... 

narodené                               ..........................................       v   .................................................... 

trvale bytom                         .......................................................................................................... 

v školskom roku                    ......................................   

Spádovou školou pre naše dieťa je ........................................................................................... 

Informovaný súhlas rodiča 

Svojím podpisom potvrdzujem, že v zmysle zákona č. 245/2008 som bol informovaný 

o spôsobe prijatia nášho dieťaťa (uvedeného vyššie v tejto žiadosti). Som si vedomý/-á, že ak 

moje dieťa nastúpi na inú ZŠ, musím to neodkladne oznámiť riaditeľstvu školy. V prípade 

zanedbania alebo neúčasti na vzdelávaní, bude toto klasifikované ako zanedbávanie školskej 

dochádzky.  

 

 

 

V Bratislave dňa ........................................ 

 

 

 

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

    podpis 1. zákonného zástupcu             podpis 2. zákonného zástupcu   

                                                (v prípade úplnej rodiny) 



 

 

 

   

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov die�a�a 

Èestne vyhlasujem, �e súhlasím so spracovaním osobných údajov die�a�a  a jeho zákonných 

zástupcov v zmysle zákona è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

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

                                                                                           podpis zákonného zástupcu   

 

 

 
      

Splnomocnenie 

Splnomocòujem svoju man�elku /�ivotnú partnerku ............................................................. 

bytom...................................................................... v .............................................................  

na právne úkony, ku ktorým dochádza v súvislosti s informáciami a kore�pondenciou  

o na�om synovi/na�ej dcére....................................................................................... medzi  

splnomocnenou osobou a príslu�nou �kolou v príslu�nom �kolskom roku. 

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

                                                                                           podpis otca die�a�a 

 

 

 

Splnomocnenie 

Splnomocòujem svojho man�ela /�ivotného partnera .......................................................... 

bytom...................................................................... v .............................................................  

na právne úkony, ku ktorým dochádza v súvislosti s informáciami a kore�pondenciou  

o na�om synovi/na�ej dcére....................................................................................... medzi  

splnomocnenou osobou a príslu�nou �kolou v príslu�nom �kolskom roku. 

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

                                                                                           podpis matky die�a�a 

 

 

 

 



 

 

 

Údaje o zákonných zástupcoch die�a�a (komu bolo die�a zverené) 

  

  

DOTAZNÍK   k zápisu do 1. ro!níka 
 

Základná �kola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 

Meno a priezvisko  
Dátum a miesto narodenia   

Rodné èíslo  

�tátne obèianstvo  Národnos�  

Kód a názov zdravotnej pois�ovne  

 
Patríte do rajónu �koly? 

Áno Nie 

Ak nie, do ktorého okresu? 

 

 
Bude die�a nav�tevova� �KD? Áno Nie 

Bude sa die�a stravova� v �J? Áno Nie 

Bude die�a nav�tevova�: 

 

Nábo�enstvo 
Etickú výchovu 

 katolícke                evanjelické 

Rodinné pomery die�a�a úplná rodina   -   neúplná rodina  -   polosirota   -   sirota 

�ijú rodièia v spoloènej domácnosti?  Áno Nie 

V prípade neúplnej, rozvedenej rodiny, komu 

bolo die�a zverené do výchovy? 

(Prosíme doruèi� fotokópiu rozhodnutia) 

 

V písomnej kore�pondencii so zákonným 
zástupcom die�a�a je potrebné kontaktova�: 

matku otca oboch rodièov 

Údaje o zákonných zástupcoch die�a�a 

 Meno a priezvisko otca, tituly  

Trvalé bydlisko   

Kore�pondenèná  adresa/prechodné bydlisko  

Telefonický kontakt   

Mailová adresa   

Adresa zamestnávate¾a   

Telefonický kontakt do zamestnania  

  

Meno a priezvisko matky, tituly  

Trvalé bydlisko   

Kore�pondenèná  adresa/prechodné bydlisko  

Telefonický kontakt na matku  

Mailová adresa  

Adresa zamestnávate¾a   

Telefonický kontakt do zamestnania  

Meno a priezvisko, tituly  

Trvalé bydlisko   

Kore�pondenèná  adresa/prechodné bydlisko  

Telefonický kontakt   

Mailová adresa   

Adresa zamestnávate¾a   

Telefonický kontakt do zamestnania  



 

 

Ostatné  informácie o die�ati 

1. Malo Va�e die�a odlo�enú �kolskú dochádzku:                   áno         nie 

2. Absolvovalo Va�e die�a zariadenie vých. poradenstva a prevencie  a test zrelosti:            áno          nie 

3. Orientácia die�a�a vzh¾adom na dominanciu rúk:                   ¾avák        pravák  

4. Má Va�e die�a zdravotné �a�kosti?                      áno        nie  

Aké?................................................................................................................................. 

5. Trpí die�a alergiou?        áno         nie 

Akou?.............................................................................................................................. 

6. Má potravinovú alergiu?                   áno           nie 

 Na  èo?............................................................................................................................. 

7. Zrak die�a�a:    nosí okuliare       áno          nie 

Ak áno, èíslo dioptrií..................................iné poruchy zraku:......................................... 

8. Porucha sluchu                                    áno          nie 

9. Iné zdravotné �a�kosti die�a�a (zdravotný postih, u�ívanie liekov, chronické ochorenia, poruchy správania, 

obmedzenie alebo oslobodenie od telesných cvièení....) 

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

10. Iné dôle�ité upozornenia: 

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

"akujeme za Vá� !as a dôveru.  

Povo�ujem �kole pod�a § 11 zákona �. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, aby oprávnené osoby uvedenej �koly spracovávali osobné údaje die!a!a na ú�ely 

zabezpe�enia výchovno-vzdelávacieho procesu a za týmto ú�elom vyhotovili  kópiu rodného listu die!a!a. 

V Bratislave dòa........................... 

 

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

  podpis 1. zákonného zástupcu           podpis 2. zákonného zástupcu(v prípade úplnej rodiny) 
 

 

Poznámky pedagóga pri zápise die�a�a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                   podpis pedagóga �koly 


