
Základná škola, Školská 4, SELCE 

PRIHLÁŠKA 

na zápis dieťaťa do 1. ročníka 

          

I. Zápis 

 

Zákonný zástupca (meno, priezvisko, titul)  …………………………………………………………….     

 

prihlasujem 

 

svoje dieťa na zápis do I. ročníka Základnej školy, Školská 4, SELCE podľa § 20, ods. 2 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

II. Osobné údaje zapísaného dieťaťa 

Meno a priezvisko:   ………………..………………………...………..……   

Bydlisko (adresa trvalého pobytu): …………………………………………………..…………. 

Dátum a miesto narodenia:  …………...……………………….…...…….  

Rodné číslo:  ………………………………………………………...…………... 

Kraj: …………………………………………………………………………..…….  

Národnosť:  ……………………………………………………………......…..     

Štátna príslušnosť: …………………………………………………...…….. 

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

 

Osobné údaje zákonných zástupcov 

 

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

Bydlisko(kde sa rodič obvykle nachádza):   …………………………………………………….... 

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

Bydlisko(kde sa rodič obvykle nachádza):   …………………………………………………….... 

3. Zákonný zástupca, ktorému bolo dieťa zverené do výchovy: 

Názov príslušného orgánu, číslo a dátum vydaného rozhodnutia o zverení do výchovy: 

....................................…………………………………………………………………………………………………...... 

Meno, priezvisko titul: ...........…………….……………………………….............. 

Bydlisko(kde sa zákonný zástupca obvykle nachádza):   

……………………………………………………................................................................ 

 

III. Vyjadrenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa 

 

Uviesť rečové chyby, pediatrom diagnostikované telesné chyby, percepčné poruchy zraku, sluchu, 

epilepsiu, neurózy a iné závažné choroby:  ……………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

Záujem o Školský klub detí pri ZŠ Selce:           áno         -            nie 

 

Prihlasujem dieťa na etickú výchovu alebo náboženskú výchovu:       ETV   -     NBV   

 

Kontakt na rodičov: 

 

1. Telef.  číslo zákonného zástupcu: 

matka : …………………..………………………    

otec : ………………………….………………….. 

2.  e-mailová adresa zákonného zástupcu: 

matka : ………………………………………………………….……. 

otec: ………………………………………………………………….. 

 

 

IV. Čestné vyhlásenie 

 

Podpísaný zákonný zástupca 

Čestne vyhlasujem, že menované dieťa som nezapísal do 1. ročníka inej základnej 

školy a nie sú mi známe iné závažné okolnosti, ktoré by ovplyvnili nástup a povinnú 

školskú dochádzku dieťaťa.  

 

 

V Selciach dňa   ……………………………………………………... 

 

 

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

     podpis otca                                                              podpis matky 

 

 

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

podpis zákonného 

zástupcu, ktorému bolo dieťa zverené do výchovy 

 

 

 

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

  podpis zamestnanca školy                                                    podpis riaditeľa školy 

 

 

 

• Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov riadi zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov    a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov- GDPR).  

• Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na webovej stránke http://zsselce.sk/ , alebo osobne 
u prevádzkovateľa na adrese ZŠ Selce, Školská 4, 976 11 Selce. 

 

http://zsselce.sk/

