*Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu 1. zákonného zástupcu (splnomocneného adresáta korešpodencie)
Základná škola Milana Rastislava Štefánika
906 15 Košariská 81
Žiadosť o prijatie dieťaťa na základné vzdelávanie
Meno a priezvisko dieťaťa: ...........................................................................................
Dátum narodenia: ..............................................
Miesto narodenia: ..........................................................
Štátne občianstvo: ....................... Národnosť: .............................. Rodné číslo: ....................................................
Trvalý pobyt: ............................................................................................................................................................
Žiadame Vás o prijatie nášho dieťaťa do 1. ročníka ročníka Základnej školy M. R. Štefánika v Košariskách
v školskom roku .........................................

Meno a priezvisko otca:
Trvalý pobyt:

Informácie o zákonných zástupcoch dieťaťa
Meno a priezvisko matky:
Trvalý pobyt:

mobil:
mobil:
email:
email:
Adresa pobytu žiačky, ak nebýva u zákonných zástupcov/rodičov:

Žiak / žiačka patrí do obvodu školy: .......................................................................................................................
Vyplnením tejto žiadosti súhlasím so spracovaním osobných údajov žiaka a zákonných zástupcov v súlade s § 11,
ods. 7, zákona č. 245/2008
Splnomocnenie
Splnomocňujem 1. zákonného zástupcu **manžela / manželku: ................................................. (meno
a priezvisko)
s trvalým pobytom: .....................................................................................................................................................
ako adresáta rozhodnutí a na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza v súvislosti s osobnými údajmi,
informáciami a korešpodenciou o vyššie uvedenom dieťati počas celej doby plnenia povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole M. R. Štefánika v Košariskách a počas doby nevyhnutnej archivácie medzi splnomocnenou
osobou a Základnou školou M. R. Štefánika v Košariskách.
Čestné prehlásenie
* vyplní 1. zákonný zástupca v prípade, ak nepozná adresu 2. zákonného zástupcu
Ja, ..................................................... (meno a priezvisko 1. zákonného zástupcu), čestne prehlasujem, že mi nie je
adresa **otca/matky vyššie uvedeného dieťaťa známa.
V ................................................... dňa: .............................
............................................
podpis 1. zákonného zástupcu (splnomocneného adresáta korešpodencie)

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

*Pre zjednodušenie administratívnych úkonov je výhodné, ak sa ešte pred vyplnením Žiadosti o prijatí dieťaťa rodičia dohodnú, ktorý z nich bude z nich bude vystupovať voči škole
v pozícii 1. zákonného zástupcu, t.j. „adresáta rozhodnutí“ splnomocneného druhým rodičom k právnym úkonom vo vzťahu ku škole. Neznamená to, že sa 2. zákonný zástupca
zrieka pozície zákonného zástupcu. Práva oboch rodičov zostávajú naďalej rovnocenné. Ak sa rodičia nedohodnú na pozícii 1. zákonného zástupcu a adresáta korešpodencie, škola
im bude posielať rozhodnutia a korešpodenciu dvojmo.
**nehodiace sa prečiarknite

