
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Rodné číslo

Miesto narodenia/okres

Národnosť

Štátne občianstvo

Trvalé bydlisko, ulica a číslo

PSČ a mesto

Patrí do školského obvodu školy                        Áno              Nie, okres:

Má v  tejto škole súrodenca  Áno                      Nie     

Bude navštevovať školský klub detí  Áno                      Nie     

Bude sa stravovať v školskej jedálni  Áno                      Nie     

Vyberie si  povinne voliteľný predmet : (zakrúţkujte)  Náboţenská výchova              Etická výchova

Ďalšie údaje o zdravotnom stave dieťaťa, s ktorými povaţujete za potrebné 

oboznámiť školu [§ 11 ods. 6 písm. a) body 7,8]

Titul, meno a priezvisko

Trvalé bydlisko: ulica, č. domu, mesto, PSČ

Zamestnávateľ: názov, adresa

E-mail

Telefonický kontakt na účely komunikácie

Titul, meno a priezvisko

Trvalé bydlisko: ulica, č. domu, mesto, PSČ

Zamestnávateľ: názov, adresa

E-mail

Telefonický kontakt na účely komunikácie

Titul, meno a priezvisko

Trvalé bydlisko: ulica, č. domu, mesto, PSČ

Zamestnávateľ: názov, adresa

E-mail

Telefonický kontakt na účely komunikácie

Základná škola, Karloveská 61, 841 04  Bratislava

          Dotazník  k prijatiu  ţiaka/ţiačky

Zákonný zástupca dieťaťa (matka) [§ 11 ods. 6 písm. b]*

Zákonný zástupca dieťaťa (otec) [§ 11 ods. 6 písm. b]*

Údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa, ak to nie sú rodičia

* zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o dieťati [§ 11 ods. 6 písm. a]*



Doplňujúce údaje :

áno nie

V písomnej korešpondencii školy so zákonným 

zástupcom dieťaťa je potrebné kontaktovať :
Dieťa je zverené do starostlivosti :

a) matku                   a) matky                   

b)  otca b) otca

c) striedavá starostlivosť

d) iné  (uveďte vzťah k dieťaťu)

Iné / poznámka :

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

titul, meno, priezvisko podpis zákonného zástupcu

titul, meno, priezvisko podpis zákonného zástupcu

Rodinné pomery

Vypĺňajte len jednu časť dotazníka - podľa toho, či ste na prvú otázku odpovedali áno alebo nie.

Ţijú rodičia dieťaťa v spoločnej domácnosti ?

c) oboch zákonných zástupcov


