Informácie k zápisu do 1.ročníka ZŠ
1) Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.
šiesty rok veku.
2) Rodič vyplní zápisný lístok s dotazníkom, ktorého tlačivo si
môžu vyzdvihnúť v materskej škole alebo, základnej škole, alebo
stiahnuť z webovej stránky základnej školy v časti
„Dokumenty/.../Rôzne“. Privedie dieťa na zápis do základnej školy.
3) Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo
duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný
zástupca dieťaťa písomne požiadať pri zápise riaditeľa školy o
odloženie začiatku školskej povinnej dochádzky o jeden školský
rok.
4) Rozhodnutie o odklade vydá rodičovi alebo zákonnému
zástupcovi riaditeľ školy na základe odporúčania školského
špeciálneho pedagóga alebo pedagogicko-psychologickej
poradne.
5) Ak rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby do
školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku
v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka
/september – december /, k žiadosti priloží vyjadrenie
pedagogicko-psychologickej poradne a lekára.
6) Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu
prvého polroku školského roka prejaví nedostatočná telesná
alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, riaditeľ školy
po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka a vyjadrení
pedagogicko-psychologickej poradne dodatočne odloží plnenie
povinnej školskej dochádzky na nasledujúci rok. Rozhodnutie o
dodatočnom odklade vydá riaditeľ školy.

Základná škola Hlavná 86, Pusté Úľany
Zápisný lístok do 1. ročníka
Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a podľa § 10 vyhlášky 320/2008 MŠ SR o základnej škole, podpísaný zákonný
zástupca (*)
_____________________________________________________________________________________________
zapisujem svoje dieťa do 1.ročníka ZŠ v Pustých Úľanoch

Meno a priezvisko dieťaťa:

___________________________________________________________

Bydlisko (presná adresa): ________________________________________________________________________
Dátum narodenia:__________________________

Rodné číslo: ____________________________

Miesto narodenia:__________________________ Okres:_____________________ Kraj: ___________________
Národnosť: ____________ Štátne občianstvo: __________

Názov a číslo zdrav. poisťovne :

_________________

Meno a priezvisko otca : ______________________________________________________________
Povolanie, zamestnávateľ:_______________________________________________________________________
Telefónny kontakt: ________________________________ e-mail: ______________________________________

Meno a priezvisko matky: ________________________________ rodená: ______________________
Povolanie, zamestnávateľ:________________________________________________________________________
_________
Telefónny kontakt _______________________________________ e-mail: ______________________________

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, v prípade nástupu môjho
dieťaťa na ZŠ Hlavná 86, Pusté Úľany, súhlasím s použitím jeho údajov (meno, priezvisko, trieda, fotografie,
videozáznam, školské práce - kladného charakteru...) na prezentačné účely školských a mimoškolských aktivít.
Tento súhlas je kedykoľvek písomne odvolateľný.
(Nehodiace sa preškrtni)

V Pustých Úľanoch, dňa...........................
* __________________________________
podpis zákonného zástupcu dieťaťa /otec/
*__________________________________
podpis zákonného zástupcu dieťaťa /matka/
(Nehodiace sa preškrtni)

Vážení rodičia,
prosíme Vás o vyplnenie dotazníka. Z ponúknutých možností vyberte tú, ktorá najviac vystihuje skutočnosť. Vami
poskytnuté informácie nám pomôžu získať základné informácie o Vašom dieťati, čo nám uľahčí kontakt s Vaším
dieťaťom a jemu zvykanie si na školské prostredie. Vami vybranú odpoveď zakrúžkujte.
Ďakujeme.
Nasledujúce správne odpovede zakrúžkujte!
Chodí do MŠ ?
áno
nie
Adresa
MŠ:_____________________________________________
Reč dieťaťa: čistá nevyslovuje správne c –č, s – š, z – ž, dz – dž, r, l , k, iné _________________
Navštevuje logopedickú poradňu: áno nie

Sluch dieťaťa:

Navštevuje psychológa:

Zrak dieťaťa:

áno nie

Navštevuje DIC-poradňu:
Orientácia na písanie:

áno nie

nosí okuliare: áno nie
číslo dioptrie: __________

pravák

Trpí dieťa alergiou: áno nie

počuje dobre: áno nie

ľavák
akou: _________________________________________

Má dieťa iné postihnutie : áno nie

aké: ___________________________________________

Navštevuje odborných lekárov: áno nie
akých:________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Záujmy dieťaťa

____________________________________________________________________________

Máme záujem o školský klub:

áno nie

Máme záujem o výučbu náboženskej výchovy: áno nie akej: *rímsko-katolíckej

*evanjelickej

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiadam doručiť : a) cez elektronickú schránku
b)
prostredníctvom pošty /doporučene/
Mám záujem o zakúpenie pomôcok pre 1. ročník v hodnote 25 €.

áno

nie

Požiadavky a poznámky rodičov : _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
V Pustých Úľanoch, dňa ____________

_________________________________

____________________________________
zákonného zástupcu dieťaťa /matka/
(Nehodiace sa preškrtni)

podpis zákonného zástupcu dieťaťa /otec/

podpis

