
 Základná škola s materskou školou,  

Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín 
 

 
       

 

PROTOKOL O ZÁPISE DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA ZŠ 
 

 

V zmysle § 20 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 2 vyhlášky 320/2008 Z. z. o základnej 

škole v znení vyhlášky 224/2011 vystavujeme tento protokol. Žiadame Vás, aby ste celý 

protokol vyplnili pozorne a čitateľne. Požadované údaje sú potrebné pre spracovanie školskej 

dokumentácie v zmysle § 20 ods. 4 a § 11 ods. 7 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Žiadam o prijatie dieťaťa do 1. ročníka ZŠ s MŠ, Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín:  
 

Meno a priezvisko dieťaťa: ....................................................................................................................... 

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

Rodné číslo: .................................... Národnosť: .................................... Štátne občianstvo: ..................... 

Bydlisko (trvalé): ........................................................................................................................................ 

Bydlisko (prechodné): ................................................................................................................................ 

Názov a adresa MŠ, ktorú dieťa navštevuje: ............................................................................................... 

Koľko rokov Vaše dieťa navštevovalo MŠ? ..............................................  

 

Údaje o zákonných zástupcoch:  

Meno a priezvisko matky: .......................................................................................................................... 

Trvalé bydlisko: .......................................................................................................................................... 

Prechodné bydlisko: ................................................................................................................................... 

Telefónne číslo, email: ............................................................................................................................... 

Meno a priezvisko otca: ............................................................................................................................. 

Trvalé bydlisko: .......................................................................................................................................... 

Prechodné bydlisko: ................................................................................................................................... 

Telefónne číslo, email: ...............................................................................................................................  

 

V prípade neúplnej rozvedenej rodiny, komu bolo dieťa zverené do výchovy? 

(prosíme doručiť fotokópiu rozhodnutia) .................................................................................................. 

Kontaktnou osobou medzi školou a rodinou je: ......................................................................................... 

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako bydlisko): ....................................................................................... 

Máte aktivovanú elektronickú schránku (OP s čipom): .............................................................................. 

Rozhodnutie o vašej žiadosti chcete doručiť poštou/e-mailom: .................................................................. 

Náboženská/etická výchova: Svoje dieťa záväzne prihlasujem v 1. ročníku na povinne voliteľný predmet 

........................................................ výchova (náboženská katolícka, náboženská evanjelická, etická)  

 



Dotazník:  

Žiadate o odklad povinnej školskej dochádzky? ........................................................................................  

Malo vaše dieťa odloženú škol. dochádzku? .....................................  

Bude vaše dieťa navštevovať školský klub detí (predbežný záujem)? ............................... 

Bude sa stravovať v školskej jedálni (predbežný záujem)? ................................................ 

Má dieťa zdravotné problémy, o ktorých by mala škola vedieť? .................................................................  

Má potravinovú intoleranciu? ..................................  

Aké má vaše dieťa záujmy? .......................................................................................................................  

Je naša škola jediná, do ktorej ste svoje dieťa zapísali? ................................ 

Chceli by ste o svojom dieťati ešte niečo napísať? ............................................................................................  

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

 

Čestné prehlásenie:  

Podpísaním tohto protokolu čestne prehlasujem, že som uvedené údaje vyplnil pravdivo a nie sú mi známe závažné 

okolnosti, ktoré by ovplyvnili nástup a povinnú školskú dochádzku môjho dieťaťa. Spracúvanie osobných údajov 

sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o vôl 

ľnem pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a 

zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení́ niektorých zákonov (ďalej len: 

„zákon o ochrane osobných údajov“). Prevádzkovateľ prehlasuje, zle zaistením ochrany práv dotknutých osôb 

poveril externým výkonom Zodpovednej osoby spoločnosť Osobnyudaj, s.r.o., ktorá́ na webovej stránke sokoly 

zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla 

transparentný́ systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej 

osoby, ako aj iných osôb. Jednotlivé́ informácie sa môže dotknutá́ osoba dozvedieť priamo na stránke školy, 

prípadne na https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37813609/sk/zakladne-informacie . V prípade, že dotknutá́ 

osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné́ prevziať v 

papierovej podobe v škole.  

Som si vedomý/-á svojich práv, ktoré́ sú́ uvedené v § 19 až̌ § 30 zákona o ochrane osobných údajov a ktoré́ 

upravujú́ , resp. konkretizujú́ povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní́ práv dotknutých osôb. Zákonný/-í 

zástupca/zástupcovia svojím vlastnoručným podpisom vyhlasujú́ a potvrdzujú́ , že sa oboznámili so všetkými 

informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením § 19 až̌ § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení́ niektorých zákonov. Uvedené informácie sú́ pre zákonných zástupcov zrozumiteľné 

a ich obsahu porozumeli.  

 

V Malatinej dňa .....................................................  

 

Podpis zákonného zástupcu (oboch zástupcov) ................................................................................. ................  

 

 

Pečiatka a podpis zamestnanca školy: ........................................................................................ ....................... 

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37813609/sk/zakladne-informacie

