
Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble 

tel. č./fax: 037/7832034     lukyvrable@zoznam.sk 

  

Prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky  v  1. ročníku ZŠ 
 v šk. roku 2021/2022 

 

Žiadam o prijatie môjho dieťaťa 

 
meno a priezvisko : ...................................................................................................................... 

 

dátum narodenia : ...................................    miesto narodenia : ...................................................  

 

rodné číslo : ..................................   národnosť : .............................. štátne občianstvo : ...........  

 

zdravotná poisťovňa : .................................................................................................................. 

 

trvalé bydlisko : .......................................................................................................................... 

 

do Základnej školy s materskou školou, Lúky 1226, Vráble. 
 

 OTEC MATKA 

Meno 

a priezvisko,  titul: 

  

Bydlisko, PSČ :   

 

Povolanie:   

 

Zamestnávateľ:   

 

Tel. kontakt:   

 

E-mail:   

 

Zákonný zástupca 

(pre účely 

korenšpodencie) 

  

Číslo občianskeho 

preukazu 

  

 

Čestné vyhlásenie 

 

Čestne vyhlasujem, že menované dieťa som nezapísal/a na inú ZŠ a nie sú mi známe iné okolnosti, 

ktoré by ovplyvnili nástup a povinnú školskú dochádzku dieťaťa. 

 

Dávam svoj súhlas ZŠ s MŠ, Lúky 1226 vo Vrábľoch k tomu, aby spracovala a evidovala osobné údaje 

môjho dieťaťa v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Svoj súhlas poskytujem  pre účely vedenia povinnej dokumentácie školy v zmysle čl.6 ods.1 písm. a) 

Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679, počas doby, kedy túto školu navštevuje a počas doby stanovenej 

registratúrnym plánom školy na archivovanie týchto údajov. 

 
 

Dátum : ...........................                             Podpis zákonného zástupcu dieťaťa : ................................ 

 



 

Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble 

č.........../2021 

 

Ďalšie údaje o dieťati: 

 

Dieťa navštevovalo MŠ (adresa):............................................................................................. 

Súrodenci dieťaťa:  
Meno a priezvisko škola ročník 

   

   

   

 

Záujmy dieťaťa:.......................................................................................................................... 

Pozorovanie: 

 reč dieťaťa:  čistá    ÁNO  NIE 

    zajakáva sa    ÁNO  NIE 

    nesprávne vyslovuje niektoré písmenká ( c č s š z ž dz dž r l ... ) ÁNO  NIE 

 pamäť: (pozná báseň, pieseň...) ............................................................................ 

 správne určuje farby    ÁNO  NIE  

 pozná už niektoré písmená.................................................................................... 

Zdravotný stav: 

 navštevuje logopedickú poradňu  ÁNO  NIE 

 navštevuje psychológa   ÁNO  NIE 

 zrak: nosí okuliare    ÁNO  NIE 

 sluch: počuje dobre?    ÁNO  NIE 

 orientácia vzhľadom na písmo:            ľavák pravák 

 trpí alergiou:     ÁNO  NIE 

 akou:.......................................................................................................... 

 navštevuje lekára: ................................................................................................. 

 zdravotný postih: .................................................................................................. 

 navštevuje odborného lekára: ............................................................................... 

Bude navštevovať: 

 ŠKD:      ÁNO  NIE 

 ŠJ:      ÁNO  NIE 

 vyberte jeden z predmetov: náboženská výchova         etická výchova 

 

Dátum:                                   Podpis učiteľa(ktorý vykonal zápis): ........................................... 

    Podpis zákonného zástupcu: ......................................................... 

Želám si rozhodnutie o prijatí do 1.roč. zaslať e-mailom? ÁNO  NIE  
Výsledok zápisu: 

(prijatý, má odklad, 

neprijatý - dôvod) 

dôvod Áno 

Nie 

Prinesené potvrdenia  

(je potrebné priniesť do konca mája) 
Áno 

Nie 

 Spĺňa všetky podmienky              --------------------------           
 Narodený po 31.8.2015 

 

 Žiadosť zákonného zástupcu   
 Potvrdenie od pediatra  
 Potvrdenie z CPP a P(psychológ)  

 Iný  dôvod:  Žiadosť zákonného zástupcu   

 Potvrdenie od pediatra  
 Potvrdenie z CPP a P(psychológ)  

 

 


