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DOTAZNÍK K ZÁPISU DO PRVÉHO ROČNÍKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 
 
Údaje o dieťati 

 

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  Rodné číslo:  

Miesto narodenia:  

Národnosť:  Občianstvo:  

Trvalé bydlisko (aj PSČ):  

  

 
Rodinné pomery: 
 

                                                                          *nehodiace sa prečiarknite 
rodina úplná       rodina neúplná  * 

Meno, priezvisko, titul zákonného zástupcu, ktorému bolo dieťa rozhodnutím súdu alebo iného orgánu zverené 
do výchovy (v prípade rozvedených rodičov, osvojenia adoptovaného dieťaťa a pod.): 

 

Údaje o rodičoch 
 

Otec  

meno a priezvisko, titul:  

trvalé bydlisko:  

vzdelanie:  

povolanie:  

zamestnávateľ:  

kontakt – telefón:  

kontakt – e-mail:  

 
Matka  

meno a priezvisko, titul:  

trvalé bydlisko:  

vzdelanie:  

povolanie:  

zamestnávateľ:  

kontakt – telefón:  

kontakt – e-mail:  

 
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa 
 

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so 
spracovaním mojich osobných údajov a osobných údajov môjho dieťaťa za účelom poskytovania výchovy a 
vzdelávania podľa osobitného zákona. 
 
 

V Dunajskej Strede, dňa  

 
        podpis zákonného zástupcu 
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DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K ZÁPISU DO PRVÉHO ROČNÍKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 
 
 
Adresa materskej školy: 

 *nehodiace sa prečiarknite 

Malo dieťa odklad školskej dochádzky? áno    nie  *  

Chodilo dieťa do nultého ročníka áno    nie  *  

Žiadate o odklad školskej dochádzky? áno    nie  *  

Žiadate o povolenie štúdia v zahraničí? áno    nie  *  

Žiadate o predčasné zaškolenie? áno    nie  *  

Bude sa stravovať v školskej jedálni? áno    nie  *  

Bude navštevovať školský klub detí? áno    nie  *  

Bude navštevovať predmet: etická výchova     náboženská výchova  * 

 
Starší súrodenci na našej škole (meno, trieda): 

 

Navštevovalo dieťa pedagogicko-psychologickú poradňu alebo školské zariadenie výchovného poradenstva  
áno    nie  * 
 

Ak áno, kde? 
  

 
Navštevovalo dieťa logopedickú poradňu 
áno    nie  * 
 

Ak áno, kde? 
  

 
Označte, ktoré spoluhlásky vyslovuje dieťa nesprávne:  
 

c, č, s, š, z, ž, dz, dž, r, ŕ, iné – vypíšte:   
 

 
Uveďte rečové vady, pediatrom diagnostikované telesné chyby, percepčné poruchy zraku, sluchu, epilepsiu, 
neurotickú symptomatiku, alergiu a keď sú známe aj vývinové poruchy učenia:  

  

  

  

 
Dieťa navštevuje odborných lekárov  
áno    nie  * 
 

Ak áno, tak akých: 
 
 

Lateralita: ľavák     pravák * 
 

 
 
*nehodiace sa prečiarknite 


