
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2, 831 02 Bratislava 
 
 
 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka  ZŠ 
 

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

Titul, Meno a priezvisko otca                Adresa trvalého bydliska                               Telef. kontakt 
 
 

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

Titul,  Meno a priezvisko matky             Adresa trvalého bydliska                               Telef. kontakt 
 

 
 

Zákonný zástupca dieťaťa .......................................................... 

( Meno a priezvisko) 

 

 
Žiadam o prijatie môjho dieťaťa do ZŠ Odborárska 2 v Bratislave: 

Meno a priezvisko dieťaťa ......................................................................................................... 

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

Adresa trvalého bydliska dieťaťa..................................................................... PSČ.................... 

Národnosť : ……………………….……… Štátna príslušnosť : ……………………………… 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský 

zákon) a podľa vyhlášky č 320/ 2008 Z. z. o základnej škole som bol informovaný o spôsobe prijatia môjho 

dieťaťa (uvedeného vyššie v tejto žiadosti.)  

Súhlasím s tým, že poskytnuté osobné údaje o mojom dieťati a o jeho zákonných zástupcoch môžu byť 

použité pre vnútornú potrebu školy a školského zariadenia, spolupracujúcim organizáciám (poisťovne, 

ubytovacie zariadenia, prepravné spoločnosti) zabezpečujúcim rôzne šk. akcie ( šk. výlety, exkurzie, školy 

v prírode, lyžiarske kurzy) v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je 

platný po dobu školskej dochádzky žiaka na tejto škole, alebo do jeho písomného odvolania. 

 

Žiadam, aby rozhodnutia riaditeľky školy boli zasielané na adresu zákonného zástupcu ………………….… 

ktorý má  - nemá zriadenú elektronickú schránku eID klient na doručovanie správ orgánov verejnej moci.  

 

 

 

 

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

Podpis 1. zákonného zástupcu                                                                Podpis 2. zákonného zástupcu 

 

 

 



 

Čestné vyhlásenie 

 

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

našu školu.  

4. Som si vedomí, že ak moje dieťa nastúpi na inú ZŠ, musím to neodkladne oznámiť riaditeľke školy. 

 
 
V Bratislave, dňa........................... 

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

Podpis 1. zákonného zástupcu                                                           Podpis 2. zákonného zástupcu 


