Základná škola
Šmeralova 25
080 01 Prešov
...........................................................................................................................
Meno, priezvisko, adresa, telefón zákonného zástupcu

•

•

Základná škola
Šmeralova 25
080 01 Prešov

•

•

Vec:
Žiadosť o prijatie do školy
Týmto žiadam o prijatie môjho syna/ dcéry ........................................................................,
rodné číslo............................................, miesto narodenia:..........................................................
do ..........ročníka tunajšej školy ( matematickej, športovej, klasickej, triedy so všeobecným intelektovým nadaním)*
triedy, od (dátum) .................................... V školskom roku ....................................sa bude učiť
jeden z voliteľných predmetov: (vyznačte zakrúžkovaním)
-

Náboženstvo (rímskokatolické, evanjelické, gréckokatolícke)

-

Etická výchova

V súčasnosti dieťa navštevuje ZŠ:................................................................................................
Tel. kontakt zákonných zástupcov:...............................................................................................
Mail:..............................................................................................................................................

Za kladné vybavenie mojej žiadosti ďakujem.

V Prešove.................................

...................................................
podpisy zákonných zástupcov

_________________________________________________________________________________________________________________
Telefón
E-mail
Internet
IČO
+421-51 771 78 70
smeralova@zssmeralova.sk
http://www.zssmeralova.sk/
36159034
+421- 903 213 530

Základná škola
Šmeralova 25
080 01 Prešov

Čestné vyhlásenie a súhlas matky
k prijatiu syna/dcéry do ………... ročníka na Základnú školu, Šmeralova 25, Prešov
Podpísaná ....................................................................................ako zákonná zástupkyňa diaťaťa:
meno a priezvisko: ......................................................................................................................
dátum a miesto narodenia: ...........................................................................................................
čestne vyhlasujem, že som menované dieťa nezapísala do ……… ročníka na inú základnú
(špeciálnu) školu a nie sú mi známe závažné okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho nástup do ……….
ročníka .
Beriem na vedomie, že o prijatí dieťaťa na základnú školu rozhodne riaditeľ školy.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov mojich a môjho dieťaťa uvedených v žiadosti (viď. druhá strana)
v databáze školy a pre potreby školy v zmysle § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon).
Zverejňovanie údajov dieťaťa na webovej stránke školy a prezentačno - informačných miestach v budove a
areáli školy, ktoré bude platiť až do môjho písomného odvolania:
fotografie dieťaťa z podujatí organizovaných školou

súhlasím - nesúhlasím

meno a priezvisko dieťaťa

súhlasím - nesúhlasím**

(obyčajne sa udáva v zoznamoch tried, výsledkoch súťaží apod.)

V Prešove dňa: ……………………………….

**v prípade nesúhlasu budú uvádzané len iniciály

Podpis:

Čestné vyhlásenie a súhlas otca
k prijatiu syna/dcéry do ………... ročníka na Základnú školu, Šmeralova 25, Prešov
Podpísaný ....................................................................................ako zákonný zástupca dieťaťa:
meno a priezvisko: ......................................................................................................................
dátum a miesto narodenia: ...........................................................................................................
čestne vyhlasujem, že som menované dieťa nezapísal do …….. ročníka na inú základnú (špeciálnu)
školu a nie sú mi známe závažné okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho nástup do …… ročníka.
Beriem na vedomie, že o prijatí dieťaťa na základnú školu rozhodne riaditeľ školy.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov mojich a môjho dieťaťa uvedených v žiadosti (viď. druhá strana)
v databáze školy a pre potreby školy v zmysle § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon).
Zverejňovanie údajov dieťaťa na webovej stránke školy a prezentačno - informačných miestach v budove a
areáli školy, ktoré bude platiť až do môjho písomného odvolania:
fotografie dieťaťa z podujatí organizovaných školou

súhlasím - nesúhlasím

meno a priezvisko dieťaťa

súhlasím - nesúhlasím**

(obyčajne sa udáva v zoznamoch tried, výsledkoch súťaží apod.)

V Prešove dňa: …………………………

**v prípade nesúhlasu budú uvádzané len iniciály

Podpis:

_________________________________________________________________________________________________________________
Telefón
E-mail
Internet
IČO
+421-51 771 78 70
smeralova@zssmeralova.sk
http://www.zssmeralova.sk/
36159034
+421- 903 213 530

