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podpis zákonného zástupcu 1 

................................................................................
ǇƻŘǇƛǎ ȊłƪƻƴƴŞƘƻ ȊłǎǘǳǇŎǳ 2 

V Humennom dňa ..........................

ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ
ƳŜƴƻΣ ǇǊƛŜȊǾƛǎƪƻΣ ŀŘǊŜǎŀ ȊłƪƻƴƴŞƘƻ ȊłǎǘǳǇŎǳ 2

......................................................................................................................................................
meno, priezvisko, adresa zákonného zástupcu 1

2. Čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré som poskytol/poskytla sú pravdivé a úplné.

Čestné vyhlásenie

1. Čestne vyhlasujem, že dieťa .................................................................................... som
nezapísal/a na inú základnú školu (špeciálnu školu) a nie sú mi známe iné závažné okolnosti,
ktoré by ovplyvnili nástup a povinnú školskú dochádzku dieťaťa.



1 V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, 
ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; 
pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým 
spôsobom akým súhlas udelila. 

Súhlas zákonného zástupcu 

v škole počas vyučovacieho procesu i mimo školy na výletoch, exkurziách, súťažiach a iných školských 
a mimoškolských podujatiach  ÁNO      NIE  

  
2. s uvedením osobných údajov žiaka na súpiske pre rôzne žiacke a školské aj mimoškolské súťaže: meno, 

  
3. s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, vek, ročník, škola 

pre ubytovanie, cestovné zľavy a cestovné pripoistenie na školských výletoch, kurzoch, a iných školských 
a mimoškolských akciách   
  ÁNO      NIE  

 
4. s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, vek, ročník, škola 

priezviska, ročníka, školy  
 na webovom sídle školy  ÁNO      NIE 
 na FB a iných sociálnych sieťach  ÁNO      NIE 
 na výsledkových listinách, bulletinoch, nástenných tabuliach  ÁNO      NIE 
 vo verejných médiách – HNTV, Šk. servis TASR, Korzár Horný Zemplín, Podvihorlatské noviny, zemplincanonline.sk  ÁNO      NIE 
  
6. s uverejnením mena, priezviska, ročníka, školy pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych 

v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

priezvisko, dátum narodenia, škola, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do jednotlivých súťažných 
kategórií aj podľa veku  ÁNO      NIE  

 
SÚHLASÍM:  
1. s uskladnením kópie zdravotného preukazu žiaka, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí prvej pomoci žiakovi 

 
pre prevádzkovateľa: 
Ja, podpísaný zákonný zástupca (meno a priezvisko): ......................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
žiaka/ žiačky/ dieťaťa (meno a priezvisko): ........................................................................................... 
dátum narodenia: ........................................................... 

Môj súhlas je dobrovoľný1 a trvá počas obdobia návštevy školy menovaného žiaka.   
 
Meno zákonného zástupcu: ..................................................................................................... 
Dátum: ..............................................   
  
                                                                                                  _______________________________________ 
                                                                                                   podpis rodičov alebo zákonných zástupcov žiaka

školských a mimoškolských súťažiach 
 na webovom sídle školy  ÁNO      NIE 
 na FB a iných sociálnych sieťach  ÁNO      NIE 
 na výsledkových listinách, bulletinoch, nástenných tabuliach  ÁNO      NIE 
 vo verejných médiách – HNTV, Šk. servis TASR, Korzár Horný Zemplín, Podvihorlatské noviny, zemplincanonline.sk  ÁNO      NIE  

7. s uverejňovaním fotografií, videonahrávok a vystúpení žiaka zo školských a mimoškolských akcií 
 na webovom sídle školy  ÁNO      NIE  
 na FB a iných sociálnych sieťach  ÁNO      NIE 
 na nástenných tabuliach  ÁNO      NIE 
 vo verejných médiách – HNTV, Šk. servis TASR, Korzár Horný Zemplín, Podvihorlatské noviny, zemplincanonline.sk  ÁNO      NIE  

pre zľavy do múzea, divadla, kina, a iných inštitúcií navštívených počas školských akcií 
  ÁNO      NIE  
  
5. s uverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných diel, ručných prác a videonahrávok – s uvedením mena 

8. s uverejňovaním fotografie na table absolventov školy   ÁNO      NIE 
9. s zápisom mena, priezviska, fotografie, ročníka do kroniky školy  ÁNO      NIE 
10. s uchovaním kópie súdn. rozhodnutia o zverení žiaka do výchovy  ÁNO      NIE 
11. s uchovaním kópie rodného listu žiaka  ÁNO      NIE
12. s poskytnutím osobných údajov môjho dieťaťa v rozsahu fotografií z akcií a podujatí ZŠ, akadémií,             
      športových a iných súťaží zriaďovateľovi školy v rámci jeho propagácie                                           ÁNO      NIE 
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