
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, 066 68  Humenné 

                

P R O T O K O L  o zápise dieťaťa do 1. ročníka základnej školy 

 Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a podľa § 10  vyhlášky 320/2008 MŠ SR o základnej škole podpísaný zákonný zástupca: 

Meno, priezvisko a titul zákonného 

zástupcu, ktorý vypĺňa zápisný lístok 

 

zapisujem svoje dieťa do 1. ročníka Základnej školy,  Dargovských hrdinov 19, Humenné 

Údaje o zapísanom dieťati 
Meno, priezvisko  

 

Dátum narodenia                                  Miesto narodenia 

Rodné číslo  

Národnosť   Štátne občianstvo  

Adresa trvalého bydliska aj PSČ   

Adresa prechodného bydliska aj PSČ  

Zdravotná poisťovňa dieťaťa  

Počet súrodencov  

Má v škole súrodenca    Nie                   Áno (v triede) 

Bude navštevovať školský klub detí    Nie                   Áno  

Bude sa stravovať v školskej jedálni     Nie                   Áno 

Vyučovanie povinne-voliteľného 

predmetu: 

 

1. náboženská výchova:                   2. etická výchova 
 rímskokatolícka  

 gréckokatolícka   

 pravoslávna      

Záujem o výučbu iného cudzieho jazyka  
 

 anglický 

 nemecký  

 ruský 

Záujem o ranné schádzanie od 7.10     Nie                     Áno  

Zdravotná poisťovňa  

Údaje o matke žiaka/zákonnom zástupcovi  

Meno,  priezvisko, rodné priezvisko a titul  
Dátum narodenia (z dôvodu elektronického 

doručenia pri prijatí) 
 

Adresa trvalého bydliska aj PSČ   

Zamestnávateľ – adresa, alebo SZČO  

Telefónny  kontakt  

 e-mailový kontakt  

Číslo aktivovanej elektronickej stránky  

Údaje o otcovi žiaka/zákonnom zástupcovi  

Meno,  priezvisko, rodné priezvisko a titul  

Dátum narodenia (z dôvodu elektronického 

doručenia pri prijatí) 
 

Adresa trvalého bydliska aj PSČ   

Zamestnávateľ – adresa, alebo SZČO  

Telefónny  kontakt  

e-mailový kontakt  



Číslo aktivovanej elektronickej stránky  

Iné dôležité záznamy o dieťati  

Ľavorukosť Nie                     Áno 

Zlá výslovnosť Nie                     Áno 

Okuliare Nie                     Áno 

Vážne choroby  
Špeciálne stravovacie potreby 

(bezlepková, šetriaca diéta....) 
 bezlepková strava 

 intolerancia laktózy 

 iné _______________________________________ 

 
Vážne ochorenia, zdravotné obmedzenia  

Odklad školskej dochádzky v minulom 

školskom roku 

Nie                     Áno 

Žijú rodičia v spoločnej domácnosti                                 Nie                     Áno 

Dieťa je zverené do výchovy     matke   -    otcovi    -   striedavá starostlivosť 
Poznámka (ak nám chcete zanechať odkaz 

nad rámec doteraz zadaných údajov) 

 

 

Žiadam o odklad – nežiadam o odklad (nehodiace sa prečiarknite) povinnej školskej dochádzky. 

 

Svoju žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky doplním: 

 

1. odporučením všeobecného lekára pre deti a dorast 

2. odporučením CPPPaP (Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) 

 

      Čestné vyhlásenie zákonných zástupcov 
 

Čestne vyhlasujem, že menované dieťa som nezapísal na inú základnú školu a nie sú mi známe iné 

závažné okolnosti, ktoré by ovplyvnili nástup a povinnú školskú dochádzku.  

Čestne vyhlasujem, že som informoval(a) druhého zákonného zástupcu a súhlasí s výberom tunajšej ZŠ 

pre naše dieťa.   

Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v  zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 

14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov na účely súvisiace so školskou činnosťou, 

počas celej školskej dochádzky v ZŠ, Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 

 

V Humennom  dňa:    ___. apríla 2020 

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

podpisy zákonných zástupcov 


