VyþistiĢ formulár

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

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

Vec: Prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky
Žiadam o prijatie môjho syna/mojej dcéry .......................................................................... ,
narodeného/narodenej .................................. v ..................................................................,
do ..........ročníka v školskom roku........................... s nástupom od ......................................
Doteraz navštevoval/a Základnú školu ...............................................................................

Čestné vyhlásenie
1. Čestne vyhlasujem, že dieťa .................................................................................... nie je
zapísaný/á na inej základnej škole (špeciálnej škole) a nie sú mi známe iné závažnéokolnosti,
ktoré by ovplyvnili pokračovanie v povinnej školskej dochádzke dieťaťa.
2. Čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré som poskytol/poskytla sú pravdivé a úplné.

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

PRÍLOHA K PRIHLÁŠKE NA PLNENIE POVINNEJ ŠK. DOCHÁDZKY

ZÁPISNÝ LÍSTOK

Školský rok

Ročník:
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 Bydlisko (ak nebýva s dieťaťom):
T
K Štátne občianstvo:
A Číslo aktivovanej elektronickej schránky:
O
T
E
C

E-mail :
Telefón:
Mobil:

Meno, priezvisko, titul:

E-mail:

Bydlisko (ak nebýva s dieťaťom):

Telefón:

Štátne občianstvo:

Mobil:

Číslo aktivovanej elektronickej schránky:

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

ÁNO

náboženstvo

Vyberte jeden z povinne voliteľných
predmetov:

aké: RKN

GKN

Pravoslávne

NIE

Evanjelické

etická výchova
Záujem o ŠKD
Záujmy dieťaťa:

ÁNO

NIE

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

Spôsob prevzatia rozhodnutia:
Poznámky:
Potvrdzujem správnosť zapísaných údajov a beriem na vedomie, že poskytnuté osobné údaje budú spracúvané pre účely
vedenia povinnej dokumentácie školy v zmysle Zákona č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon).

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

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

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

pre prevádzkovateľa:
Ja, podpísaný zákonný zástupca (meno a priezvisko): .........................................................................
................................................................................................................................................................
žiaka/ žiačky/ dieťaťa (meno a priezvisko): ...........................................................................................
dátum narodenia: ...........................................................
SÚHLASÍM:
1. s uskladnením kópie zdravotného preukazu žiaka, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí prvej pomoci žiakovi
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,
priezvisko, dátum narodenia, škola, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do jednotlivých súťažných
kategórií aj podľa veku
 ÁNO  NIE
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
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
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
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

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
VSRVN\WQXWtPRVREQêFK~GDMRYP{MKRGLHĢDĢDYUR]VDKXIRWRJUDILt]DNFLtDSRGXMDWt=âDNDGpPLt
ãSRUWRYêFKDLQêFKV~ĢDåt]ULDćRYDWHĐRYLãNRO\YUiPFLMHKRSURSDJiFLH È12 1,(
Môj súhlas je dobrovoľný1 a trvá počas obdobia návštevy školy menovaného žiaka.
Meno zákonného zástupcu: .....................................................................................................
Dátum: ..............................................
_______________________________________
podpis rodičov alebo zákonných zástupcov žiaka
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.

