Čestné vyhlásenie pre zber údajov
školský rok 2021/2022

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa

Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka, poslucháča:
Meno a priezvisko ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU:.........................................................
Adresa a druh pobytu*: ......................................................................................
*Druh pobytu –

Telefonický kontakt:

trvalý

prechodný

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

Súhlasím (informovane) s poskytnutím odbornej starostlivosti môjmu dieťaťu:
…................................................................................................................................
dátum narodenia : …........................................ rodné číslo: .....................................
bydlisko: ..................................................................................................................

v súlade s § 7a ods. 5 písm. a) zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva
a prevencie a §2, písm. y) zákona č. 245/2008.

týmto čestne vyhlasujem, že poskytujem svoj súhlas na započítanie dieťaťa,
žiaka, poslucháča

Súhlasím / nesúhlasím so zaslaním správy o psychologickom, špeciálno –

Meno a priezvisko DIEŤAŤA, žiaka, poslucháča: .......................................................
Dátum narodenia:............................ miesto narodenia: ...........................................
Adresa a druh pobytu*: ...........................................................................................
*Druh pobytu –

trvalý

prechodný

do zberu údajov len jednej školy, školského zariadenia, ktorou je:
Názov a adresa školy, ŠZ: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva, Slnečná 34, 974 04 Banská Bystrica
Svojím podpisom na tomto vyhlásení potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé
a úplné a že som neudelil súhlas na zber údajov inej škole, školskému zariadeniu.

pedagogickom a logopedickom vyšetrení do školy (MŠ, ZŽ, ŠMŠ, ŠZS), inému
odborníkovi, resp. iným inštitúciám v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. a
v zmysle vyhl. MŠ SR 325/2008.

Potvrdzujem, že v rámci poskytnutia informovaného súhlasu som bol(a) oboznámený(á)
so svojimi právami a bolo mi dané poučenie o účele, povahe, následkoch a rizikách
poskytnutia odbornej starostlivosti a spracovania osobných údajov na základe § 13 ods.
1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v rozsahu uvedenom v §
11, ods.(6) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní., o možnostiach voľby
navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia psychologickej, špeciálnopedagogickej
a logopedickej starostlivosti. Som si vedomý(á), že svoj súhlas môžem kedykoľvek
slobodne odvolať.
Poučenie mi bolo podané zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku s možnosťou slobodne
sa rozhodnúť pre informovaný súhlas. Pri podpisovaní tohto súhlasu nemám žiadne
otázky.

Som si vedomý, že v prípade poskytnutia súhlasu na zber údajov súčasne aj inej škole,
školskému zariadeniu som povinný uhradiť náklady na financovanie dieťaťa, žiaka,
poslucháča v plnej výške.
Dňa:.............................

podpis zákonného zástupcu

V ........................................
Dňa .....................................

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

Podpis zákonného zástupcu: ...................................

