Prihláška/dotazník pre zákonných zástupcov/rodičov
Vážení rodičia,
prosíme Vás o vyplnenie prihlášky/dotazníka. Z ponúknutých možností vyberte tú, ktorá
najviac vystihuje skutočnosť. Vami poskytnuté informácie nám pomôžu získať základné
informácie o Vašom dieťati, čo nám uľahčí kontakt s Vaším dieťaťom a jemu zvykanie si na
školské prostredie. Vami vybranú odpoveď zakrúžkujte.
Odpoveď označená * je povinná, nakoľko sa stáva súčasťou pedagogickej dokumentácie
školy a evidencie Vášho dieťaťa.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov dieťaťa a zákonných zástupcov na základe
potrieb Základnej školy Janka Jesenského, Mieru 154, Jesenské.
Pri spracovaní Vašich údajov bude zachovaná ochrana všetkých osobných údajov v
súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
Ďakujeme.
*Meno dieťaťa: ............................................................................................................................
*Dátum narodenia: .....................................................................................
*Rodné číslo: .............................................................................................
*Miesto narodenia : ...................................................................................
*Národnosť : ..............................................................................................
*Adresa bydliska: ........................................................................................................................
*Meno otca: ........................................................................ Rodné číslo: ...................................
*Telefónne číslo: ...............................................................
*Meno matky: ................................................................... Rodné číslo: ...................................
*Telefónne číslo : ..............................................................
*1. O dieťa sa stará:

a) matka

b) otec

c) obaja rodičia

Zamestnanie otca: .......................................... Zamestnanie matky: ........................................
*2. Ak dieťa navštevovalo materskú školu, uveďte prosím kde:
a) áno v ..........................................................................

b) nie

*3. Dieťa bude navštevovať školský klub detí :

a) áno

b) nie

*4. Dieťa sa bude stravovať v školskej jedálni:

a) áno

b) nie

*5. Žiadam o oslobodenie z telesnej a športovej výchovy :
a) áno (uviesť dôvod): ..........................................................................................
*6. Dieťa bude navštevovať: * povinný údaj k vyplneniu
a) etickú výchovu

b) náboženskú výchovu

b) nie

*7. Reč dieťaťa: a) čistá
b) chybná - nesprávne vyslovuje: c, č, s, š, z, ž, dz, dž, r,
*8. Navštevuje logopedickú poradňu:

a) áno

b) nie

*9. Zrak dieťaťa - nosí okuliare:

a) áno

b) nie

*10.Sluch dieťaťa - počuje dobre:

a) áno

b) nie

*11. Orientácia dieťaťa vzhľadom na písmo: a) pravák

b) ľavák

*12. Ak dieťa trpí dieťa alergiou, uveďte akou: ..........................................................................
*13. Ak má iné vážnejšie zdravotné problémy, uveďte aké: .......................................................
*14. Ak je dieťa v starostlivosti odborných lekárov, uveďte ktorých:
.......................................................................................................................................................
* Súhlasím/ nesúhlasím so zakúpením sady zošitov k šlabikáru na SJL do 1.
ročníka (cena cca 6,00 €) a pracovným zošitom na vyučovanie ANJ (cena cca 6,50 €),
spolu 12,50 € a s vyplatením tejto sumy pri osobnom zápise v škole( prípadne do
26.04.2021).

V prípade nesúhlasu, po tomto termíne (26.4.2021) si objednáva sadu zošitov pre dieťa
zákonný zástupca individuálne.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
udeľujem súhlas škole ako spracovateľovi so zberom a spracovaním poskytnutých,
uvedených údajov uvedených v tejto prihláške/dotazníku a to za účelom evidencie
prihlásených žiakov počas doby nevyhnutnej na plnenie úloh školy v súvislosti s prijímacím
konaním a školskou dochádzkou žiaka.
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. požiadať 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, bežne používanom 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, že boli poškodené jej práva na ochranu
osobných údajov.
Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.

.............................................................
podpis zákonného zástupcu(1)žiaka

.............................................................
podpis zákonného zástupcu(2) žiaka

V Jesenskom 31.03.2021

