
Súkromná základná škola United Nations Elementary School, Javorová 12/644, Nitra 

 

 

Záznam o zápise dieťaťa do I. ročníka ZŠ 

 

V zmysle § 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (plnenie povinnej školskej 

dochádzky) a podľa § 10 ods. 2 Vyhlášky č.320/2008 Z. z. o základnej škole podpísaný 

zákonný zástupca  

 

(meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko podľa OP, kontakty) 

žiadam o prijatie môjho dieťaťa do Súkromnej základnej školy United Nations 

Elementary School, Javorová 12/644, Nitra. 

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

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

Adresa trvalého bydliska (aj PSČ) ....................................................................................... 

Adresa materskej školy, ktorú navštevuje: 

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

 

 

 

Čestné vyhlásenie 

Čestne vyhlasujem, že v prípade zápisu svojho dieťaťa na inú základnú školu oznámim túto 

skutočnosť SZŠ UNES, Javorová 12/644, Nitra a tiež nie sú mi známe iné závažné okolnosti, 

ktoré by ovplyvnili nástup a povinnú školskú dochádzku dieťaťa. 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním 

osobných údajov v databáze školy a pre potreby školy. 

 

 

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

                         Podpis zákonného zástupcu 



DOTAZNÍK K ZÁPISU DIEŤAŤA DO I. ROČNÍKA 

Meno priezvisko dieťaťa:                                                         Rodné číslo: 

Dátum a miesto narodenia:  

Okres:                                                                                       Kraj: 

Štátne občianstvo:                                                                    Národnosť: 

Trvalé bydlisko: 

 

Meno, priezvisko otca (akademický titul): 

Trvalé bydlisko: 

V prípade prechodného pobytu kontaktná adresa: 

Tel. čísla: domov:                             mobil:                              na pracovisko: 

Emailová adresa: 

 

Meno, priezvisko matky (akademický titul): 

Bydlisko: 

Tel. čísla: domov:                             mobil:                              na pracovisko: 

Emailová adresa: 

V prípade neúplnej rodiny komu bolo dieťa zverené do výchovy: 

 

Záujem o školský klub detí:                                          áno                                nie 

Záujem o stravovanie:                                                   áno                                nie 

Záujmy dieťaťa: 

Malo dieťa odloženú školskú dochádzku?                   áno                                nie 

Žiadate o odklad povinnej školskej dochádzky?         áno                                nie 

Absolvovalo dieťa pedag.-psycholog. vyšetrenie?       áno                                nie 

Reč dieťaťa:                                                                    čistá                              chybná 

Nesprávna výslovnosť: c, č, s, š, z, ž, dz, dž, r, l, iné: 

Navštevuje dieťa logopedickú poradňu?                          áno                                nie          

Zrak dieťaťa: nosí okuliare                                            áno                                nie 

Sluch dieťaťa: počuje dobre                                           áno                                nie 

Orientácie dieťaťa vzhľadom na písmo:                      ľavák                            pravák 

Trpí alergiou?                                                                  áno                               nie 

Akou? 

Navštevuje odborných lekárov?     áno         nie       akých 

Má Vaše dieťa zdravotné ťažkosti, o ktorých by mala vedieť jeho učiteľka ? 

 

Iné dôležité upozornenia alebo požiadavky: 

Súrodenci: 

Odkiaľ máte informácie o našej škole:    internet         leták        TV         známy           iné 

 

Záväzná prihláška   

 

Môj syn/moja dcéra  ......................................................, bude v školskom roku 2019/2020 ako povinne 

voliteľný predmet navštevovať: 

  etickú výchovu     rím. kat. náb. výchovu  

 

Pozn.  nehodiace sa preškrtnite!     ................................................. 

          Podpis zákonného zástupcu 


