
 

Základná škola s materskou školou Kolárovice, 013 54 Kolárovice 62 

Prihláška k zápisu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy 

v školskom roku  2021/2022 

Údaje o dieťati 
Meno a priezvisko – je žiaduce, aby bolo 
uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste  
Dátum narodenia  
Rodné číslo  
Miesto narodenia  
Štátna príslušnosť (SR, ČR, ...)  
Národnosť (slovenská, maďarská,...)  
Adresa trvalého pobytu   
Adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak 
obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na 
adrese trvalého pobytu 

 

 

Otec – kontaktné údaje 
Meno a priezvisko otca  
Adresa trvalého pobytu  
Adresa miesta, kde sa zákonný 
zástupca obvykle zdržiava, ak sa 
nezdržiava na adrese trvalého pobytu 

 

Telefonický kontakt - mobil, príp. 
pevná linka  
E-mail kontakt  

 

Matka – kontaktné údaje 
Meno a priezvisko matky  
Adresa trvalého pobytu  
Adresa miesta, kde sa zákonný 
zástupca obvykle zdržiava, ak sa 
nezdržiava na adrese trvalého pobytu 

 

Telefonický kontakt – mobil,  príp. 
pevná linka  
E-mail kontakt  

 

  

 



 

 

 

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
*udeľujem/neudeľujem súhlas škole a spracovateľovi so zberom a spracovaním 
poskytnutých osobných údajov uvedených v tejto prihláške 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 osobných údajov tretím stranám v nevyhnutných 
prípadoch na zabezpečenie plnenia povinností školy pri prijímacom konaní a školskej 
dochádzke. 

Dotknutá osoba má právo: 

1. požiadať školu o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú 
2. 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 

3. získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom 
a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu 
prevádzkovateľovi 

4. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu 
osobných údajov. 

Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

*nehodiace sa prečiarknite 

 

 

 

V...................................dňa...................................             .................................................................. 
                                                                                            podpis zákonného zástupcu – otec 
 
 
 
 
                                                                                         .............................................................. 
                                                                                           podpis zákonného zástupcu - matka 


