
___________________________________________________________________________ 

(meno, priezvisko, adresa 1. zákonného zástupcu žiaka) 

 

___________________________________________________________________________ 

(meno, priezvisko, adresa 2. zákonného zástupcu žiaka) 

 

         Riaditeľstvo 
         Základnej školy 
         Fándlyho 11  
         902 01 Pezinok 
 
Vec: Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy v školskom roku 20 .. /20  .. 
 
V zmysle § 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (plnenie povinnej školskej dochádzky) a podľa § 10 ods. 
2 Vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole ako zákonný zástupca žiadam o prijatie môjho dieťaťa 

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

Základnej školy......................................................................................................................................... 

Dátum narodenia a miesto narodenia: ................................................................................................... 

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

Adresa trvalého bydliska: ....................................................................................................................... 

Kontakt/e-mail na zákonného zástupcu (1): .......................................................................................... 

Kontakt/ e-mail na zákonného zástupcu (2): ......................................................................................... 

na plnenie povinnej školskej dochádzky na ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku od............................................ 
 
Čestne vyhlasujem, že menované dieťa som nezapísal na inú základnú školu a nie sú mi známe iné závažné 
okolnosti, ktoré by ovplyvnili nástup na povinnú školskú dochádzku dieťaťa. Som si vedomý/á, že ak moje 
dieťa nastúpi na inú ZŠ, musím to neodkladne oznámiť vedeniu školy. V prípade zanedbania alebo neúčasti 
na vzdelávaní, bude toto klasifikované ako zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. 
Svojim podpisom čestne prehlasuje, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v dokladoch pre prijatie 
môjho dieťaťa do základnej školy sú pravdivé. 
 
Dieťa prihlasujem na: -   etickú výchovu 

-  náboženskú výchovu – RK/EV 
-  ŠKD – áno / nie 

 
Splnomocnenie 

Pre účely komunikácie so školou a vykonávanie príslušných úkonov súvisiacich so vzdelávaním je určený 

tento zákonný zástupca ................................................................................................................ 

 
 
...............................................     ............................................... 
Podpis 1. zákonného zástupcu     Podpis 2. zákonného zástupcu 

 



Súhlas  so  spr acúvaním osobných  údajov   
 

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

a nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  

Dolupodpísaný  1. zákonný zástupca........................................................................................................., 
 
trvalým bydliskom ..................................................................................................................................., 
 
Dolupodpísaný  2. zákonný zástupca........................................................................................................., 
 
Zákonní zástupcovia žiaka ........................................................................, nar. ........................................,  
 
trvalým bydliskom .................................................................................................................................... 
 
dávam škole - Základná škola Fándlyho 11  902 01 Pezinok, IČO 360 622 01  -  súhlas na spracúvanie jeho 

osobných údajov za účelom: 

- ich poskytnutia poisťovni na hromadné poistenie žiakov, ako aj iným inštitúciám a zariadeniam, 
s ktorými škola spolupracuje v súvislosti s aktivitami mimo sídla školy v rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu (kurzy, výlety, exkurzie) v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, 
trieda, názov školy,  

- ich uvedenia na súpisku pre rôzne žiacke školské aj mimoškolské súťaže, v ktorých sú potrebné na 
zaradenie žiaka do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku, v rozsahu: meno, priezvisko, dátum 
narodenia, trieda, názov školy, 

- poskytnutia kópie zdravotného preukazu žiaka, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí prvej pomoci 
žiakovi v škole počas vyučovacieho procesu i mimo školy na kurzoch, výletoch, exkurziách, súťažiach 
a iných školských podujatiach, 

- zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí na webovom sídle školy, na interných 
nástenkách školy, v školskom časopise, regionálnej tlači a prípadne v ďalších médiách v rozsahu: 
meno, priezvisko, trieda, názov školy, individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí, 

- zverejňovania výsledkov športových podujatí a predmetových olympiád na webovom sídle školy, resp. 
webovom sídle MŠVVaŠ SR, na interných nástenkách školy, v školskom časopise, regionálnej tlači 
a prípadne v ďalších médiách v rozsahu: meno, priezvisko, trieda, názov školy. 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky vymenované účely udeľujem na celé obdobie štúdia. 

Som si vedomý/á, že vyššie udelený súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať na základe 
mojej písomnej žiadosti na adresu školy alebo emailom na adresu: „sekretariat@zsfandlyho.sk“. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred 
jeho odvolaním. Súčasne prehlasujem, že som bol informovaný podľa § 19 a §20 Zákona a čl.13 a 14 
Nariadenia o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov. 
 
 
V ......................................., dňa ...........................................               
 
 
..........................................................    ............................................................... 

Podpis 1. zákonného zástupcu žiaka    Podpis 2. zákonného zástupcu žiaka 


