
Prihláška 
do ZŠ Vysoká nad Uhom 314 

na základe § 20, ods.2 a § 60, ods.1 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.  

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Žiadateľ – zákonný zástupca  (otec):  

 
Meno: .............................................. Priezvisko: ................................................... 

Email:............................................... Telefonický kont.:.......................................... 
Zamestnanie:..................................... Zamestnávateľ.:............................................ 
Číslo elektronickej schránky: ................................................................................... 
 /ak máte aktívnu/ 

 
Žiadateľ – zákonný zástupca  (matka):  

 
Meno: .............................................. Priezvisko: ................................................... 

Email:............................................... Telefonický kont.:.......................................... 
Zamestnanie:..................................... Zamestnávateľ.:............................................ 
Číslo elektronickej schránky: ................................................................................... 
/ak máte aktívnu/ 

 

Žiak/žiačka (údaje vypísať presne podľa rodného listu): 

 

Meno: .............................................. Priezvisko: ................................................... 

Dátum narodenia (mesiac slovom): .......................................... Rod.číslo: ...................... 

Následne údaje potrebné na správne vyplnenie vysvedčenia 

Miesto narodenia: .................................................... Národnosť: ............................ 

Štátne občianstvo: ..................................  

Adresa trvalého bydliska: 

Ulica .........................................................Mesto ................................................ 

PSČ...........................................................Okres................................................... 

Uviesť len v prípade ak ju žiak má 

Adresa prechodného bydliska: ................................................................................. 

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

 

Materská škola, ktorú dieťa navštevovalo:................................................................. 

 

 

Žiadam Vás o prijatie môjho syna / mojej dcéry do 1.ročníka Základnej školy Vysoká 

nad Uhom, Vysoká nad Uhom 314, 072 14  v školskom roku 2021/2022 od 01.09.2021.  

 

Vo Vysokej nad Uhom  __.04.2021 

 

––––––––––––––––––––--––                         ------–––––––––––––––––––– 

         zákonný zástupca žiaka/žiačky                             zákonný zástupca žiaka/žiačky 
 

 
 

 



Vyučovanie náboženskej alebo etickej výchovy:      

V školskom roku 2021/2022 môžu žiaci navštevovať jeden z dvoch povinne voliteľných predmetov 

náboženská výchova alebo etická výchova. Označte prosím, ktorý z povinne voliteľných predme-

tov bude Vaše dieťa navštevovať.  

Výber voliteľného predmetu je záväzný na celý škol.rok.            

 a) náboženská výchova   – rímsko-katolícka                          b) etická výchova                                                      

                                      - grécko-katolícka 

  

–––––––––––––------------------                            ------------------------------------ 

podpis 1.zákonného zástupcu                                   podpis 2.zákonného zástupcu 

 
Ďalšie informácie o žiakovi/žiačke: 

 

Reč dieťaťa čistá 

chybná–nesprávne 

vyslovuje c,č,s,š, 

z,ž,dz,dž,r,l 

Navštevuje logopedickú poradňu áno nie 

Zrak dieťaťa 

nosí okuliare-áno 

číslo dioptrií ............ 
nie 

Sluch dieťaťa počuje dobre-áno nie 

Orientácia dieťaťa vzhľadom na písmo pravák ľavák 

 

Trpí dieťa alergiou 

áno – akou 

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

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

nie 

 

 

Má dieťa nejaký postih 

áno – aký 

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

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

nie 

 

Navštevuje odborných lekárov 

áno – akých  

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

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

nie 

Navštevuje dieťa centrum pedagogicko- 

psychológ. poradenstva (psychológ alebo 

špeciálny pedagóg) 

áno nie 

Navštevovalo Vaše dieťa materskú školu áno nie 

Názov MŠ, ktorú dieťa navštevovalo  

Budete žiadať o odklad povinnej školskej 

dochádzky 
áno nie 

Bude dieťa navštevovať školský klub detí*1 áno nie 

Bude sa dieťa stravovať v školskej jedálni*2 áno nie 

Rodinné pomery dieťaťa úplná rodina                  neúplná rodina     
 polosirota                      úplná sirota                 

V prípade neúplnej rozvedenej rodiny, komu bolo 
dieťa zverené do výchovy? 
(Prosíme doručiť fotokópiu rozhodnutia) 

 

Záujmy dieťaťa 

 

 
 

  

Chceli by ste ešte niečo napísať o Vašom dieťati, čo by mala vedieť jeho učiteľka 

 

 



V zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem 
súhlas škole ako spracovateľovi so zberom a spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených 

v tejto prihláške a to za účelom evidencie prihlásených žiakov počas doby nevyhnutnej na plnenie 

úloh školy v súvislosti s prijímacím konaním a školskou dochádzkou žiaka. 

Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám v nevyhnutných 

prípadoch na zabezpečenie plnenia povinností školy pri prijímacom konaní a školskej dochádzke. 

 

Dotknutá osoba má právo 

a. požiadať školu o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, 

b. na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo odňať súhlas so 

spracovaním; škola má však právo spracovávať osobné údaje v rozsahu plnenia svojich 

povinností podľa školského zákona a súvisiacich predpisov, 

c. získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 

čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, 

d. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných 

údajov, ak dotknutá osoba tvrdí, že boli poškodené jej práva na ochranu osobných údajov. 

  

Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

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

sú mi známe iné závažné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili nástup a povinnú školskú dochádzku 

dieťaťa. 

 

 

Vo Vysokej nad Uhom dňa........................... 

  

 

 

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

  podpis 1.zákonného zástupcu           podpis 2. zákonného zástupcu 

                                                                                             (v prípade úplnej rodiny) 

 

 

 

 

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

    podpis zamestnanca školy 
 

 
*1 prevádzka v ŠKD od 11.20 hod do 15.30 hod, mesačný poplatok za pobyt žiaka v školskom klube detí   

  je 2 €    (žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia mesačný poplatok neuhrádza),   
  poplatok je splatný bezhotovostne vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiac______________________ 
   

*2 poplatok za stravu pre žiaka 1.stupňa 1,08 €/deň, poplatok  je splatný bezhotovostne vopred do 10. dňa          
   v kalendárnom mesiaci   


