
(sk) ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 
(vi) ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VÀO HỌC LỚP 1 PHỔ THÔNG CƠ SỞ 

 

(Meno a priezvisko, adresa a kontakt zákonného zástupcu žiaka /  

Tên và họ, địa chỉ và liên lạc với người đại diện theo pháp luật của học sinh) 

Základná škola 

Vec / V/v: 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 20___/20___ 

Đơn xin nhận trẻ em vào học lớp 1 Phổ thông cơ sở  trong năm học 20___/20___ 

V zmysle § 19 a § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 Vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej 

škole ako zákonný zástupca / Chiểu theo § 19 và § 20 của Luật giáo dục và đào tạo số 245/2008 

trong Tuyển tập luật (Luật giáo dục) với các thay đổi và bổ sung một số luật và chiểu theo § 10 

của Nghị định về trường PTCS số 320/2008 trong Tuyển tập luật, như là người đại diện theo 

pháp luật 

meno a priezvisko / tên và họ: .......................................................................................................... 

žiadam o prijatie môjho dieťaťa / tôi làm đơn này xin nhận con của tôi là 

meno a priezvisko / tên và họ: .......................................................................................................... 

dátum a miesto narodenia / ngày sinh và nơi sinh: .......................................................................... 

adresa trvalého bydliska / địa chỉ nơi thường trú: ............................................................................. 

do prvého ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky / vào năm đầu tiên của chương trình 

giáo dục phổ cập bắt buộc. 

Čestne vyhlasujem, že menované dieťa som nezapísal/a do inej základnej školy a nie sú mi 

známe iné závažné okolnosti, ktoré by ovplyvnili nástup na povinnú školskú dochádzku dieťaťa. 

/ Tôi xin cam đoan rằng tôi không đăng ký cho con của tôi vào một trường tiểu học khác và tôi 

không biết về những tình tiết nghiêm trọng nào khác có thể ảnh hưởng đến việc đi học bắt buộc 

đối với cháu. 

Som si vedomý/á, že ak moje dieťa nastúpi do inej ZŠ, musím to neodkladne oznámiť vedeniu 

školy. V prípade zanedbania alebo neúčasti na vzdelávaní, bude toto klasifikované ako 

zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. / Tôi nhận thức được rằng nếu con tôi vào học ở 

trường tiểu học khác thì phải báo ngay với ban giám hiệu nhà trường. Trong trường hợp bỏ bê 

hoặc không tham gia vào việc học, việc đó này sẽ được đánh giá như là bỏ bê việc đi học phổ 

cập bắt buộc. 

.................. dňa / ngày ..................   ................................................... 

podpis zákonného zástupcu /  

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật 


