
  

 

Č. j.:  .......................................................... 

Žiadosť o zápis dieťaťa do základnej školy 

(Protokol o zápise) 
 
 

 
Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a podľa  vyhlášky č. 

320/2008 Z. z. o základnej škole v platnom znení, podpísaný zákonný zástupca (meno, priezvisko, 

titul): 

 

žiadam o zapísanie svojho dieťaťa ( meno, priezvisko dieťaťa): 

 

do 1. ročníka Základnej školy, Krosnianska 4 v Košiciach. 

 
 
 
Osobné údaje dieťaťa 
 
Povinné údaje v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): 

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  Rodné číslo:  

Miesto narodenia:  

Okres narodenia  Kraj narodenia:  

Národnosť:  Občianstvo:  

Trvalé bydlisko (aj PSČ):  

 

 

Doplňujúce údaje pre potreby školy 

 

Názov zdravotnej poisťovne:  

Adresa materskej školy:  

ZŠ podľa miesta bydliska:  

Je dieťa po odklade školskej dochádzky? áno    nie  * *nehodiace sa prečiarknite 

Bude sa stravovať v školskej jedálni? áno    nie  *  

Bude navštevovať školský klub detí? áno    nie  *  

Bude navštevovať predmet: etická výchova     náboženská výchova  * 

Starší súrodenci na našej škole (meno, trieda): 

 

 

 

Rodinné pomery, z ktorých dieťa pochádza: rodina úplná       rodina neúplná  * 

Meno, priezvisko, titul zákonného zástupcu, ktorému bolo dieťa rozhodnutím súdu alebo iného 

orgánu zverené do výchovy (v prípade rozvedených rodičov, osvojenia adoptovaného dieťaťa a pod.): 

 
 



 

 

Osobné údaje rodičov (zákonných zástupcov) 
Povinné údaje v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): 

 

I.  

Meno a priezvisko, titul:  

Trvalé bydlisko (aj PSČ):  

Kontakt – telefón:  

Kontakt – e-mail:  

Adresa zamestnávateľa:  

II.  

Meno a priezvisko, titul:  

Trvalé bydlisko (aj PSČ):  

Kontakt – telefón:  

Kontakt – e-mail:  

Adresa zamestnávateľa:  

 

 

 

 

Čestné vyhlásenie rodičov / zákonných zástupcov 

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

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

povinnú školskú dochádzku  dieťaťa. 

2. Čestne  vyhlasujem, že  údaje, ktoré som poskytol/a,  sú pravdivé a úplné. 

3. Zaväzujem sa, že písomnou formou upovedomím školu o odklade povinnej školskej 

dochádzky môjho dieťaťa v najkratšom možnom termíne, prípadne zdôvodním, prečo moje 

dieťa nenastúpi na vašu školu. 

4. Beriem na vedomie, že o prijatí dieťaťa na základné vzdelanie rozhodne riaditeľ školy 

do 15. júna tohto kalendárneho roka. 

 

Podpisy oboch zákonných zástupcov: 

 

V Košiciach dňa:   V Košiciach dňa:  

   

I.  II. 

 


