Ţiadosť o prijatie ţiaka do ZŠ M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji
- vyplniť podľa rodného listu dieťaťa

Meno a priezvisko dieťaťa: .......................................................................................................................
Dátum narodenia: ........................................

Rodné číslo: ................................................

Miesto narodenia: ........................................ Národnosť: ................... Štátne občianstvo: .....................
Trvalé bydlisko dieťaťa (aj PSČ): ..........................................................................................................
Prechodné bydlisko dieťaťa:..................................................................................................................
Otec/Zákonný zástupca 1(ZZ1)
Titul, meno a priezvisko: ...........................................................................................................................
Trvalé bydlisko (aj PSČ): ..........................................................................................................................
Telefónny kontakt v čase vyučovania: ...................................mail:...........................................................
Matka/Zákonný zástupca 2 (ZZ2)
Titul, meno a priezvisko: ...........................................................................................................................
Trvalé bydlisko (aj PSČ): ..........................................................................................................................
Telefónny kontakt v čase vyučovania: ...................................mail:...........................................................
Škola ktorú ţiak/ţiačka doteraz navštevoval/a
ZŠ ................................................................................................................................ trieda .....................
Adresa školy (aj PSČ): ................................................................................................................................
Predpokladaný dátum nástupu na našu ZŠ:..........................
Ročník:...........................................................
Zdravotné problémy ţiaka/ţiačky
Fyzické a duševné zdravie, mentálna
a špeciálno-pedagogickej diagnostiky

Školský rok:..............................................................

úroveň

vrátane

výsledkov

pedagogicko-psychologickej

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
V 1.–9. roč. jeden z predmetov je povinne voliteľný. Ţiak/ţiačka ho navštevuje bez zmeny počas celého
školského roka.
Záväzne prihlasujem svoje dieťa:
a) na vyučovanie etickej výchovy
b) náboţenskej výchovy vierovyznania:

katolícke / evanjelické

Pri korešpondencií udávať ako zákonného zástupcu: otca / matku

Rozhodnutie o prijatí zaslať (zakrúžkujte len jednu možnosť, prosím):
a) poštou na adresu trvalého bydliska/ prechodného bydliska* (nehodiace sa prečiarknite)
b) mailom
c) prevezmem osobne v ZŠ
Súhlas so spracovaním osobných údajov
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem
súhlas škole ako spracovateľovi so zberom a spracovaním poskytnutých osobných údajov
uvedených v tejto prihláške a to za účelom evidencie prihlásených ţiakov počas doby nevyhnutnej
na plnenie úloh školy v súvislosti s prijímacím konaním a školskou dochádzkou ţiaka. Uvedený
súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám v nevyhnutných prípadoch na
zabezpečenie plnenia povinností školy pri prijímacom konaní a školskej dochádzke. Dotknutá
osoba má právo
a.

poţiadať školu o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

b.
na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo odňať súhlas
so spracovaním; škola má však právo spracovávať osobné údaje v rozsahu plnenia svojich
povinností podľa školského zákona a súvisiacich predpisov,
c.
získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom, beţne pouţívanom a strojovo
čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi,
d.
podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu
osobných údajov, ak dotknutá osoba tvrdí, ţe boli poškodené jej práva na ochranu osobných
údajov.
Beriem na vedomie, ţe spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
(bez udelenia súhlasu nie je možné prihlášku spracovať, súhlas udelíte zaškrtnutím
prázdneho štvorčeka)
SÚHLASÍM s údajmi uvedenými v prihláške v plnom rozsahu:
Meno a priezvisko otca/ZZ1: ...............................................................

podpis: .............................

Meno a priezvisko matky/ZZ2: .............................................................

podpis: .............................

Ivanka pri Dunaji, dátum: ..........................................
Poznámky:

