......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt zákonného zástupcu

Základná škola
Pugačevova 1381/7
066 1 Humenné
V Humennom ..........................

Vec: Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy
Žiadam o prijatie môjho syna/mojej dcéry .......................................................................... ,
narodeného/narodenej .................................. v ..................................................................,
do ..........ročníka v školskom roku........................... s nástupom od ......................................
Doteraz navštevoval/a Základnä školu ...............................................................................

Čestné vyhlásenie
1. Čestne vyhlasujem, že dieťa .................................................................................... ŶŝĞũĞ
zapísaŶǉ/Ą ŶĂ inĞũ základnĞũ školĞ (špeciálnĞũ školĞ) a nie sú mi známe iné závažnéokolnosti,
ktoré by ovplyvnili ƉŽŬƌĂēŽǀĂŶŝĞǀ povinnĞũ školskĞũ dochádzkĞ dieťaťa.
2. Čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré som poskytol/poskytla sú pravdivé a úplné.

................................................................................
Podpis zákonného zástupcu – otca, matky

PRÍLOHA K ŽIADOSTI O PRIJATIE DIEŤAŤA DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ZÁPISNÝ LÍSTOK

Školský rok

Ročník:

2018/2019

Meno a priezvisko žiaka:

Základná škola,
Pugačevova 1381/7,
066 01 Humenné
Hmotná núdza:
ÁNO
NIE

Dátum narodenia:

RČ:

Národnosť:

Miesto narodenia:

Štátna príslušnosť:

Zdrav. poisťovňa:

Bydlisko, PSČ, pošta :
Zákonný zástupca:
M Meno, priezvisko, titul:
A Povolanie:
T
K Bydlisko (ak nebýva s dieťaťom)
A Štátna príslušnosť:
O
T
E
C

E-mail
zamestnávateľ:
Telefón:
Mobil:

Meno, priezvisko, titul:

E-mail

Povolanie:

zamestnávateľ:

Bydlisko (ak nebýva s dieťaťom)

Telefón:

Štátna príslušnosť:

Mobil:

Žiak navštevoval ZŠ – ktorú:
Zdravotné problémy (alergie):
Chyby reči:
Navštevuje logopedickú poradňu:
Navštevuje odborných lekárov:

ÁNO

Povinný predmet: náboženstvo:

ÁNO

NIE

alebo: etická výchova

ÁNO

NIE

Záujem o ŠKD
Záujmy dieťaťa:

ÁNO

NIE

aké: RKN

GKN

Pravoslávne

NIE
Evanjelické

Ďalšie údaje, ktoré rodičia považujú za dôležité (napr. s kým zaradiť do triedy a pod.):

Poznámky:
Potvrdzujem správnosť zapísaných údajov a dávam svoj súhlas základnej škole k tomu, aby spracovávala a evidovala
osobné údaje a osobné citlivé údaje môjho dieťaťa v zmysle všetkých ustanovení Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov. Svoj súhlas poskytujem pre účely vedenia povinnej dokumentácie školy
podľa Zákona č. 245/2008 Zb. školského zákona v platnom znení.
V Humennom dňa ......................................

2'26/$Ī21/,1(

………..................................................................
podpis rodičov alebo zákonných zástupcov

Súhlas dotknutej osoby
............................................................................................................................. ......................................................
(meno a priezvisko, bydlisko dotknutej osoby – žiaka)
Ako zákonný zástupca dieťaťa, v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších zákonov, dávam svoj súhlas Základnej škole, Pugačevova 1381/7, Humenné na spracúvanie svojich
osobných údajov a osobných údajov môjho dieťaťa, ktoré škola nevyhnutne potrebuje pri výchovnom
a vzdelávacom procese môjho dieťaťa a s uverejňovaním fotografií na webovej stránke školy
www.zspugacevhe.sk a facebookovej stránke školy.
Súhlasím tiež s tým, aby škola spracúvala mnou poskytnuté úradné doklady kopírovaním, skenovaním alebo
iným zaznamenávaním na nosič informácií.
Vymedzený účel: poskytnutie osobných údajov detskému lekárovi, poisťovniam – pre uzatvorenie poistenia
proti krádeži, úrazu, príp. iné spojené so školskými akciami, výletmi, lyžiarskymi výcvikmi, školy v prírode a pod.,
prepravným spoločnostiam pre potreby prepravy žiakov, rôznym organizáciám v prípade účasti žiaka na akciách
(súťažiach) nimi organizovaných, iným organizáciám na základe zákona, poverenia alebo zmluvy, ktorú so
školou uzatvorila.
Zoznam osobných údajov dieťaťa: meno a priezvisko, dátum narodenia, ročné číslo, adresa.
Zoznam osobných údajov zákonného zástupcu: titul, meno a priezvisko, adresa, zamestnanie, telefónne číslo,
číslo bankového účtu.
Doba platnosti súhlasu: počas povinnej školskej dochádzky a v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi
účel spracovania a zákonmi o archivácii.
V ..........................................

dňa

................................
.........................................................................................................
Podpis(y) zákonného(ných) zástupcu(cov) žiaka

