
___________________________________________________________________________ 
(Meno, priezvisko, adresa a kontakt 1. zákonného zástupcu žiaka) 

 
 

___________________________________________________________________________ 
(Meno, priezvisko, adresa a kontakt 2. zákonného zástupcu žiaka) 

 
 
 
 
Základná škola s materskou školou  
ul. Školská č. 4  
900 25 Chorvátsky Grob  
 
 
Vec 
Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka 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:   ............................................................................................................... 
 
dátum a miesto narodenia: ............................................................................................................... 
 
adresa trvalého bydliska: ............................................................................................................... 
 
 
do prvého ročníka na plnenie školskej dochádzky.  
 
 
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 prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/a v dokladoch pre 
prijatie môjho dieťaťa do 1. ročníka ZŠ s MŠ Chorvátskom Grobe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................................  .............................................................. 
      podpis 1. zákonného zástupcu        podpis 2. zákonného zástupcu 



 
 

 
 
 
 
 

Súhlas dotknutej osoby 
 

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

 

Dolupodpísaný 1. zákonný zástupca 

..................................................................................................., 

trvalým bydliskom ............................................................................................................................,  

 

Dolupodpísaný 2. zákonný zástupca 

..................................................................................................., 

trvalým bydliskom .............................................................................................................................., 

 

zákonní zástupcovia žiaka .................................................................................................................., 

narodeného ................................................................,  

trvalým bydliskom ..............................................................................................................................,  

 

dávam Základnej  škole s materskou školou Chorvátsky Grob  (ďalej len „ZŠ“) súhlas na 
spracúvanie jeho osobných údajov za účelom: 
• zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí na webovom sídle školy,  
v rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov školy, individuálne a spoločné fotografie z týchto 
podujatí, 
•  zverejňovania výsledkov športových podujatí na webovom sídle školy, príp. na webovom sídle 
IS športu resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko,  trieda, názov školy, 
• zverejňovania výsledkov predmetových olympiád na webovom sídle školy, resp. webovom 
sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov školy, 
 
 
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem  na 
obdobie školského roka (uviesť aktuálny šk. rok alebo celé obdobie štúdia) 
.....................................................  
  
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 



Som si vedomý/á svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti 
prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.  
 
  

V Chorvátskom Grobe,  dňa  .................................. 

 
 
 
 
..............................................................  .............................................................. 
      podpis 1. zákonného zástupcu        podpis 2. zákonného zástupcu 

 


