
 
 

Základná škola M. Kukučína v Dolnom Kubíne 

 
 

Dotazník k zápisu dieťaťa do základnej školy 
 

 

Údaje  o  žiakovi 

Meno  a priezvisko  

Dátum narodenia  

Rodné číslo  

Miesto narodenia, okres narodenia  

Národnosť  

Štátna príslušnosť  

Trvalé bydlisko  

Prechodné bydlisko  

Názov zdrav. poisťovne , meno lekára  

Materská škola odkiaľ prichádza  

Škola odkiaľ prichádza  

Patrí do obvodu tejto školy         Áno                             Nie (žiadosť o prijatie) 

Má na škole súrodenca, v ktorej triede         Nie                              Áno  (trieda) 

       Bude chodiť na povinne voliteľný predmet        Náb. vých. kat.             Náb. vých. ev.           Etická vých. 

Bude navštevovať školský klub detí          Áno                             Nie 

Bude sa stravovať v školskej jedálni          Áno                             Nie 

O dieťa sa stará          otec          matka          obaja          iní: 

Zdravotný stav dieťaťa (alergia, astma, 

srdcová choroba, ľavák, výslovnosť, iné..)  

 

Žiadam o odklad školskej dochádzky          Nie                     Áno (žiadosť o odklad, doniesť prílohy!) 

                                 Údaje o matke žiaka / zákonnom zástupcovi (u koho je dieťa v opatere) 

Meno priezvisko  

Bydlisko, PSČ a mesto/obec  

Povolanie  

Zamestnávateľ: názov, adresa   

Telefón, e-mail   

Údaje o otcovi žiaka 

Meno priezvisko  

Bydlisko, PSČ a mesto/obec  

Povolanie  

Zamestnávateľ: názov, adresa   

Telefón, e-mail  

S kým do triedy ( 1 dieťa), 

príp. ku ktorému učiteľovi 

 

Zápis vykonal zákonný zástupca žiaka 
/podpis/ 

 

Údaje overil     /podpis zamestnanca ZŠ/  

 
 



 

Informácie pre rodičov 

 

Vzdelávanie žiaka v 1. ročníku – školský vzdelávací program obsahuje tieto predmety: 

slovenský jazyk a literatúra, matematika. prvouka, etická/náboženská výchova, telesná a športová 

výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, cudzí jazyk – anglický. 

Počet vyučovacích hodín z jednotlivých predmetov je uvedený v školskom vzdelávacom programe – 

pozri www.zsmkdk.sk. Tu sú zverejnené aj možnosti voľnočasových aktivít a mimoškolskej činnosti. 

 
 

Dôležité upozornenie a informovaný súhlas pre rodiča 
 

Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka je súčasťou Školského vzdelávacieho programu 

v rozsahu 2 hodiny týždenne. MŠ SR nemá v edičnom pláne učebnice a pracovné zošity  na 

vyučovanie ANJ pre žiakov 1. a 2. ročníka a teda ich neuhrádza. Na zakúpenie je potrebný súhlas 

rodiča  (predpokladaná suma cca 20 €).  Rodič svojim popisom súhlasí so zakúpením a zaplatením 

potrebnej čiastky. 

 

 

 

  

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

                                                                                                      podpis zákonného zástupcu 

 

 
 

Čestné vyhlásenie 
 

Podpísaný zákonný zástupca 

 

1. Čestne vyhlasujem, že menované dieťa som nezapísal/a do 1. ročníka na inú 

základnú/špeciálnu školu a nie sú mi známe iné závažné okolnosti, ktoré by ovplyvnili nástup 

a povinnú školskú dochádzku dieťaťa. 

2. Súhlasím so spracovaním osobných údajov žiaka a rodičov v informačnom systéme Základnej 

školy Martina Kukučína  v Dolnom Kubíne počas školskej dochádzky. 

3. Osoby, ktoré pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými 

údajmi, majú povinnosť mlčanlivosti, a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu. 

 

 

V Dolnom Kubíne dňa..................... 

 

 

                                                                                                    

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

                                                                                                      podpis zákonného zástupcu 
 

 

 

http://www.zsmkdk.sk/

