
Základná škola s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01 Bratislava 

Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka 

 

podľa § 2 písm. y) a § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 224/2011. o základnej škole Vás informujeme, že v školskom roku 2017/2018 

budeme organizovať viacero školských akcií. Podrobnosti a program jednotlivých akcií vám budú oznámené 

obvyklým spôsobom. Účastníci akcie budú vždy poučení o bezpečnom správaní. 

Vyjadrenie zákonného zástupcu žiaka 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní školských akcií v školskom roku 

2017/2018 a riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu vrátane môjho záväzku uhradiť riadne a včas 

náklady spojené s účasťou na týchto akciách, ak sa na nich moje dieťa zúčastní. Zároveň sa zaväzujem 

uhradiť všetky škody, ktoré moje dieťa počas akcie spôsobí. 

Vyjadrujem súhlas s účasťou žiaka/žiačky (meno a priezvisko, trieda) 

 

...................................................................................................................... 

na akciách organizovaných školou, pričom súhlasím s tým, že o programe sa dozviem pri každej akcii zvlášť 

zápisom v internetovej žiackej knižke, žiackej knižke alebo na stránke školy. 

Beriem na vedomie, že na dopravu pri realizácii daných aktivít sa môžu používať hromadné dopravné 

prostriedky. 

Ako zákonný zástupca žiaka ZŠ s MŠ M. Hodžu svojím podpisom dávam súhlas uvedenej základnej škole na: 

- používanie osobných údajov môjho dieťaťa / mena a priezviska, dátumu a miesta narodenia, 

rodného čísla, adresy trvalého bydliska, štátnej príslušnosti, národnosti pre potreby výchovy a 

vzdelávania, pre účasť na súťažiach, olympiádach, kurzoch a školských pobytoch, pre vypracovanie 

zoznamov na dotácie, pre interné spracovanie podkladov školského registra 

- používanie fotografií zo školských akcií na internetovej stránke školy, na prezentáciu školy v 

médiách a pre dokumentačnú archiváciu a prípadné spracovanie videozáznamov pre evalvačný 

mechanizmus školy, pre analyticko-pedagogickú prácu metodických a poradných orgánov 

Beriem na vedomie školský poriadok. V prípade, že moje dieťa školský poriadok poruší, preberám plnú 

zodpovednosť za následky, ktoré by mohli z toho vyplynúť. Som si vedomý/á, že ak moje dieťa poruší 

školský poriadok, riaditeľ školy rozhodne o uložení výchovných opatrení. 

Súhlasím s tým, aby v prípade potreby pracovala v rámci kolektívu triedy za účelom poradenských 

intervencií alebo prevencie školská psychologička. 

Svojím podpisom dávam súhlas a potvrdzujem, že som porozumel vyššie uvedeným skutočnostiam a boli 

mi dané všetky potrebné informácie. 

                                                    V Bratislave dňa ...................................................... 

Meno a priezvisko zákonného 
zástupcu žiaka - čitateľne 

 

Podpis zákonného zástupcu 
žiaka/žiačky 
 

 

 

Škola sa zaväzuje nakladať s Vašimi osobnými údajmi a s údajmi Vášho dieťaťa v zmysle Zákona o 

ochrane osobných údajov č. 122/ 2013 Z. z. 


