
Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou

                   
P R O T O K O L

o zápise dieťaťa do 1. ročníka základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky

I. Zápis

     V zmysle § 20 ods.3 písm. a) 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                                   adresa                                     kontakt

zapisujem

svoje dieťa do 1. ročníka Základnej školy, Juh 1054, Vranov nad Topľou

II. Osobné údaje zapísaného dieťaťa
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Miesto narodenia
Okres narodenia
Národnosť
Štátne občianstvo
Trvalý pobyt, ulica a číslo, PSČ 
a mesto
Prechodný pobyt, ulica a číslo, 
PSČ a mesto /ak je iný ako 
trvalý pobyt/
Dieťa navštevovalo predškolské 
zariadenie (miesto, počet rokov)
Bude navštevovať ŠKD áno           nie
Aký povinne voliteľný predmet 
bude navštevovať

náboženská výchova (R-K, G-K, Ev.a.v.)
etická výchova  (označte jednu možnosť)

Dieťa absolvovalo 
pedagogicko-psychologické 
vyšetrenie alebo 
špeciálno-pedagogickú 
diagnostiku

III. Údaje o otcovi dieťaťa
Meno a priezvisko, tituly
Trvalý pobyt, ulica a číslo, 
PSČ a mesto
Prechodný pobyt, ulica a číslo, 
PSČ a mesto
Telefón  domov, mobil, e-mail

IV.Údaje o matke dieťaťa
Meno a priezvisko, tituly



Trvalý pobyt, ulica, číslo, PSČ 
a mesto
Prechodný pobyt, ulica a číslo, 
PSČ a mesto
Telefón do zamestnania, 
domov, mobil, e-mail

V. Údaje o zákonnom zástupcovi, ktorému bolo dieťa zverené do výchovy
Meno a priezvisko, tituly
Trvalý pobyt, ulica a číslo, 
PSČ a mesto
Prechodný pobyt, ulica a číslo, 
PSČ a mesto
Telefón  domov, mobil, e-mail
Názov príslušného orgánu, 
číslo a dátum vydaného 
rozhodnutia o zverení do 
výchovy

VI. Vyjadrenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave zapísaného dieťaťa
Uveďte rečové poruchy, pediatrom diagnostikované telesné chyby, percepčné poruchy zraku, 
sluchu, epilepsiu, neurotickú symptomatiku, a keď sú známe aj vývinové poruchy učenia.

VII. Čestné vyhlásenie
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.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov žiaka a zákonných zástupcov v súlade s §11, ods.7, zákona 
č. 245/2008 Z. z. v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. dávam súhlas na spracovanie osobných údajov môjho 
dieťaťa pre potreby školy. Súhlas platí počas celej doby štúdia.  

Netrvám na zaslaní rozhodnutia o (ne)prijatí do elektronickej schránky zákonného zástupcu dieťaťa.

       VIII.    Prehlásenie Prevádzkovateľa  Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou, so sídlom Juh 
1054, Vranov nad Topľou, 093 36, IČO: 37873369:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické 
a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk,s.r.o. bezpečnostnú 
dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2017-6484

Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných 
incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci – oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne 
písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom  môžete nájsť na stránke 
www.osobnyudaj.sk/informovanie.

Vo Vranov nad Topľou dňa ...........................

.................................................             ............................................           ...................................... 
podpis zákonného zástupcu               podpis ped. zamestnanca ZŠ              podpis riaditeľa školy


