
Základná škola, Školská 7, 900 44  Tomášov, tel.: 02/45958132, e-mail: zstomasov@zstomasov.sk 

Dotazník k zápisu do prvého ročníka ZŠ 

 

 

 

* zakrúžkujte jednu z možností 

 

Údaje o dieťati 

Meno a priezvisko 
 

Dátum narodenia, miesto narodenia   

Rodné číslo, národnosť   

Štátna príslušnosť  

Trvalé bydlisko dieťaťa (obec, PSČ, ulica, číslo)  

Adresa, z ktorej bude dieťa dochádzať do školy  

Žiadam o odklad školskej dochádzky* áno (vyplniť žiadosť) nie 

Ak malo dieťa odklad v minulom školskom 
roku, napíšte názov školy, ktorá vydala 
rozhodnutie o odklade 

 

Adresa Materskej školy, ktorú dieťa navštevuje 
 

Žijú rodičia v spoločnej domácnosti?* 

 
Ak NIE, u koho je dieťa v opatere?* 

áno nie 

matka otec striedavá starostlivosť 

Má dieťa na tejto škole súrodenca? (meno, trieda)  

Bude navštevovať školský klub detí?* áno nie 

Bude sa stravovať v školskej jedálni?* áno nie 

Prihlasujem dieťa na povinne voliteľný predmet* etická výchova náboženská výchova 

Poznámky k zdravotnému stavu dieťaťa 

Orientácia dieťaťa vzhľadom na dominanciu rúk* pravák ľavák 

Reč dieťaťa* 

Poruchy výslovnosti hlások (vypíšte nesprávne 
vyslovované hlásky) 
Iné poruchy reči (zajakavosť, oneskorený vývin...) 

čistá chybná 

 

 

Navštevuje logopédiu?* áno nie 

Nosí okuliare?* áno nie 

Má dieťa alergiu? 

Ak áno, napíšte,  akým druhom alergie trpí.  

 

Iné zdravotné problémy dieťaťa 
( chronické ochorenia, poruchy správania, 
telesné obmedzenie, dlhodobé užívanie liekov...) 

 



Údaje o otcovi dieťaťa 

Meno a priezvisko, titul   

Trvalé bydlisko (TP podľa údajov v OP)   

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako TP)   

Telefónne číslo pevná linka: mobil: 

e-mailová adresa   

Povolanie (nepovinný údaj)   

Adresa zamestnávateľa (nepovinný údaj)   

Údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa, ak je dieťa v opatere inej osoby ako rodiča 

Meno a priezvisko, titul   

Trvalé bydlisko (TP podľa údajov v OP)   

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako TP)   

Telefónne číslo pevná linka: mobil: 

e-mailová adresa   

Povolanie (nepovinný údaj)   

Adresa zamestnávateľa (nepovinný údaj)   

 

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na ZŠ v Tomášove prosím doručiť: 

 poštou   (doporučene) 

 elektronicky   (cez el. schránku www.slovensko.sk) 

         Identifikačné číslo el. schránky otca:  

      Identifikačné číslo el. schránky matky: 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov  
Čestne vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov 
na účely zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a všetky účely s ním súvisiace pre prípad 
tretích osôb v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
Tento súhlas platí až do odvolania, súhlas možno odvolať jedine písomne. 

 
V Tomášove, dňa ........................................... ................................................................... 

               podpisy zákonných zástupcov 

Podpis pedagogického zamestnanca: 
 

Údaje o matke dieťaťa 

Meno a priezvisko, titul   

Trvalé bydlisko (TB podľa údajov v OP)   

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako TB)   

Telefónne číslo pevná linka: mobil: 

e-mailová adresa   

Povolanie (nepovinný údaj)   

Adresa zamestnávateľa (nepovinný údaj)   

 

 

http://www.slovensko.sk/

