
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, 

086 31 Bardejovské Kúpele 

tel.:0544746868, 0911196018; e-mail: zsbardkupele@stonline.sk 

 

 

Údaje 

 o žiakovi ZŠ umiestnenom v zdravotníckom zariadení 

(vyplnia rodičia žiaka) 

 

 
Meno a priezvisko žiaka/žiačky: ........................................................................................... 

Dátum narodenia žiaka/žiačky: (deň, mesiac, rok) .................... miesto: .............................. 

Rodné číslo: .............................................    Navštevuje ročník: ........................................... 

Národnosť ................................................    Štátna príslušnosť ............................................ 

Meno otca: ....................................    zamestnanie: ...........................  tel.: ............................ 

Meno matky: .................................   zamestnanie: ...........................   tel.: ........................... 

Bydlisko rodičov: ............................................................................ okres .............................. 

Odkazy rodičov o žiakovi/žiačke pre školu (záujmy, zvláštne charakterové vlastnosti a pod.) : 

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

Súhlasím, aby moje dieťa počas pobytu v detskej liečebni  bolo zaradené do výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov dieťaťa  v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

Súhlasím so zverejnením fotografií môjho dieťaťa pre účely dokumentácie a prezentácie školy (kronika, 

časopis, výstavy, internetová stránka,  nástenné noviny). 

 

 

 

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

                     dátum                                                                           podpis rodičov 

 

 

 

Poznámka:  

Žiak/žiačka musí byť vybavený/á aktovkou, učebnicami, zošitmi a školskými potrebami pre 

všetky vyučovacie predmety. Vyplnené tlačivá  odovzdajú rodičia pri nástupe žiaka/žiačky do 

školy pri zdravotníckom zariadení. Bližšie informácie o priebehu výchovno-vzdelávacieho 

procesu v našej škole nájdete na webovej stránke www.kupelepredeti.sk.  

 

http://www.kupelepredeti.sk/


Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, 

086 31 Bardejovské Kúpele 

tel.:0544746868, 0911196018; e-mail: zsbardkupele@stonline.sk 

 

Údaje o žiakovi ZŠ umiestnenom v zdravotníckom zariadení 

(vyplní kmeňová škola) 

 

Meno a priezvisko žiaka/žiačky: ................................................................................... 

ZŠ ročník: ...............      ŠZŠ ročník: .............     Osemročné gymnázium ročník: ...................... 

Adresa kmeňovej školy: ...............................................................................................................  

Kontakt tel.: ...................................         e-mail: ..........................................................................  

 

Predmet Posledná 

klasifikácia 

Uveďte učivo, ktoré by sme mali so žiakom prebrať počas 

liečebného pobytu (tematický celok,  strany  v učebnici  a pod. ) 

 

SLOVENSKÝ JAZYK   

  

   

LITERATÚRA  

  

  

.......................... JAZYK 

  

 

.......................... JAZYK 

  

PRÍRODOVEDA 

BIOLÓGIA 

  

VLASTIVEDA 

DEJEPIS 

  

 

GEOGRAFIA  

  

 

MATEMATIKA 

  

 

BIOLÓGIA 

  

 

FYZIKA 

  

 

CHÉMIA 

  

 

OBČIANSKA NÁUKA 

  

 
 Žiak/žiačka musí byť vybavený/á učebnicami, zošitmi a školskými potrebami pre všetky 

vyučovacie predmety.  V každom ročníku vyučujeme 4 hodiny denne, tj. 20 hodín týždenne.  

 Žiak/žiačka má individuálny vzdelávací plán     ÁNO      NIE 

 Uveďte špeciálne didaktické problémy (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia, 

mozgová dysfunkcia, epilepsia, lateralita, autizmus, poruchy správania, iné ..........................) 

 

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

             triedny učiteľ                                                       pečiatka kmeňovej školy 


