PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE
Dolupodpísaní:
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA 1*
(adresát a podpisovateľ rozhodnutí a korešpodencie)
Meno a priezvisko: .......................................................
Vzťah voči dieťaťu (označte): otec 󠇫 matka  iné 
Uveďte aký: ..................................................................
......................................................................................
Trvalý pobyt: .................................................................
......................................................................................
Mobil: .............................................................
Email: .............................................................

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA 2
Meno a priezvisko: .......................................................
Vzťah voči dieťaťu (označte): otec 󠇫 matka  iné 
Uveďte aký: ..................................................................
......................................................................................
Trvalý pobyt: .................................................................
......................................................................................
Mobil: .............................................................
Email: .............................................................

ako zákonní zástupcovia dieťaťa
Meno a priezvisko: ..................................................................
Trvalý pobyt dieťaťa: .....................................................................................................................................................
Adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava (ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu):
.......................................................................................................................................................................................
týmto písomne vyhlasujeme
 že sme sa spoločne dohodli na tom, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelanie
a písomnosti spojené s výchovno-vzdelávacím procesom počas doby plnenia povinnej školskej dochádzky v ZŠ
M. R. Štefánika v Košariskách a počas doby nevyhnutnej archivácie medzi zákonnými zástupcami a ZŠ M. R.
Štefánika v Košariskách bude podpisovať len ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA 1, t.j. ..............................................................
(meno a priezvisko). Rozhodnutia žiadame doručovať len na adresu 1. zákonného zástupcu.
 že sme sa oboznámili so všetkými informáciami podľa čl. 13 GDPR, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl.
12 až čl. 23 GDPR, ktoré sú dostupné na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie

Čestne prehlásenie
(vypĺňa 󠇫sa, 󠇫len 󠇫ak 󠇫zadováženie 󠇫súhlasu 󠇫2. 󠇫zákonného 󠇫zástupcu 󠇫je 󠇫spojené 󠇫s ťažko 󠇫prekonateľnou 󠇫prekážkou)

Ja, ...................................................................... (meno a priezvisko ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 1), čestne prehlasujem,
že podpísanie prihlášky na vzdelávanie v základnej škole len jedným zákonným zástupcom neznesie odklad.
Zadováženie súhlasu ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 2 .......................................................................... (meno a priezvisko)
je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Podpísanie prihlášky len jedným zákonným zástupcom je v najlepšom
záujme dieťaťa. Som si vedomý/á toho, že pokiaľ sa zistí, že mnou podpísané písomné vyhlásenie nie je pravdivé,
budem znášať všetky z toho vyplývajúce právne dôsledky.
V ................................................... dňa: .........................
......................................................
podpis zákonného zástupcu 1
(adresát a podpisovateľ rozhodnutí a korešpodencie)

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

* Pre 󠇫zjednodušenie 󠇫administratívnych 󠇫úkonov 󠇫je 󠇫výhodné, 󠇫ak 󠇫sa 󠇫ešte 󠇫pred 󠇫vyplnením 󠇫vyhlásenia 󠇫rodičia 󠇫dohodnú, 󠇫ktorý 󠇫z nich
bude z nich bude vystupovať 󠇫voči 󠇫škole 󠇫v pozícii 󠇫ZÁKONNÉHO 󠇫ZÁSTUPCU 1, 󠇫t.j. 󠇫„adresáta 󠇫rozhodnutí“ 󠇫splnomocneného 󠇫
druhým 󠇫rodičom 󠇫k právnym 󠇫úkonom 󠇫vo 󠇫vzťahu 󠇫ku 󠇫škole. 󠇫Neznamená 󠇫to, 󠇫že 󠇫sa 󠇫2. 󠇫zákonný 󠇫zástupca 󠇫zrieka 󠇫svojich 󠇫práv. 󠇫Tie 󠇫
zostávajú 󠇫u oboch 󠇫rodičov 󠇫naďalej 󠇫v 󠇫plnej 󠇫miere 󠇫rovnocenné. 󠇫Počas 󠇫školskej 󠇫dochádzky 󠇫môžu 󠇫rodičia 󠇫tento 󠇫stav 󠇫voči 󠇫škole 󠇫po 󠇫
vzájomnej 󠇫dohode 󠇫zmeniť 󠇫a následne 󠇫sú 󠇫povinní 󠇫 informovať 󠇫o tomto 󠇫kroku 󠇫školu. 󠇫Ak 󠇫sa rodičia 󠇫nedohodnú 󠇫na 󠇫pozícii
ZÁKONNÉHO 󠇫ZÁSTUPCU 1 (adresáta 󠇫a podpisovateľa 󠇫korešpodencie), 󠇫škola 󠇫im 󠇫bude 󠇫posielať 󠇫rozhodnutia 󠇫dvojmo.

