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Základná škola s MŠ M. Hodžu, Škarniclova 1, 811 01 Bratislava 

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 

 

podľa § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. 

a novelizovanej vyhlášky 308/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov o materskej škole Vás informujeme, 

že v školskom roku 2018/2019 budeme organizovať viacero školských akcií. Podrobnosti a program 

jednotlivých akcií vám budú oznámené obvyklým spôsobom. Účastníci akcie budú vždy poučení o 

bezpečnom správaní. 

Vyjadrenie zákonného zástupcu dieťaťa 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní školských akcií v školskom roku 

2018/2019 a riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu vrátane môjho záväzku uhradiť riadne a včas 

náklady spojené s účasťou na týchto akciách.  

Vyjadrujem súhlas s účasťou dieťaťa (meno a priezvisko) 

 

................................................................................................................................. 

na akciách organizovaných školou. Beriem na vedomie, že na dopravu pri realizácii daných aktivít sa 

môžu používať hromadné dopravné prostriedky. 

Beriem na vedomie školský poriadok. V prípade, že moje dieťa školský poriadok poruší, preberám plnú 
zodpovednosť za následky, ktoré by mohli z toho vyplynúť. Som si vedomý/á, že porušovanie školského 
poriadku môže viesť k predčasnému ukončeniu predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole.  

 

 

Svojím podpisom dávam súhlas a potvrdzujem, že som porozumel vyššie uvedeným skutočnostiam a boli 
mi dané všetky potrebné informácie. Môj súhlas je platným prejavom mojej vôle vykonaný slobodne, 
vážne, zrozumiteľne a určito. 

 

V ............................................... dňa ....................2018 

Meno a priezvisko 
zákonných 

zástupcov dieťaťa - 
čitateľne 

Otec Matka 

  

Podpis zákonných 
zástupcov dieťaťa 
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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 

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01 Bratislava 

 

Dolu podpísaní zákonní zástupcovia dieťaťa: 

 

 

__________________________________________dátum narodenia: ________________________________ 

SÚHLASÍME: (vašu voľbu označte x) 

1. s uvedením osobných údajov dieťaťa na súpisku pre rôzne školské aj mimoškolské súťaže: meno, 

priezvisko, dátum narodenia, škola, ktoré sú potrebné na zaradenie dieťaťa do jednotlivých 

súťažných kategórií aj podľa veku       ÁNO      NIE 

2. s uskladnením kópie zdravotného preukazu dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí prvej pomoci 

dieťaťu v škole i mimo školy na výletoch, exkurziách, súťažiach a iných školských podujatiach 

            ÁNO      NIE 

3. s uvedením a sprístupnením osobných údajov:  meno, priezvisko, vek, škola pre zľavy do múzea, 

divadla, kina, ZOO a iných inštitúcií navštívených počas školských akcií  ÁNO      NIE 

4. uverejňovaním literárnych, výtvarných,  hudobných, ručných prác – s uvedením mena priezviska a 

veku dieťaťa v školskom časopise a na webovom sídle školy www.zsmh.sk 

 ÁNO      NIE 

5. s uverejnením mena, priezviska, veku a školy pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych 

školských súťažiach             ÁNO      NIE 

6. uverejňovaním fotografií, videonahrávok akadémií a vystúpení dieťaťa zo školských akcií 

v školskom časopise a na webovom sídle školy www.zsmh.sk a na sociálnych sieťach  

 ÁNO      NIE 

 

Náš súhlas1 je dobrovoľný a trvá počas obdobia dochádzky menovaného dieťaťa do materskej školy.  

V ............................................... dňa ....................2018 

Meno a priezvisko 
zákonných 

zástupcov dieťaťa - 
čitateľne 

Otec Matka 

  

Podpis zákonných 
zástupcov dieťaťa 

  

 

                                                           
1 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 

http://www.zsmh.sk/
http://www.zsmh.sk/

