
ŠKOLSKÝ INTERNÁT, POVAŽSKÁ 7, 040 11 KOŠICE

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Žiadam o prijatie do školského internátu na školský rok ...................................

Údaje o žiakovi
Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:        Miesto narodenia:
   Rodné číslo:

Presná adresa bydliska, PSČ:    Číslo telefónu:

Štátna príslušnosť: Národnosť:

Názov a adresa školy odkiaľ prichádza:

Názov a adresa školy, ktorú bude navštevovať:                          Ročník: Študijný odbor:

Vzdialenosť z miesta bydliska do miesta ŠI v km: Záľuby:

Údaje o zákonom zástupcovi
Zákonný zástupca žiaka: Otec Matka

Meno:

Trvalé bydlisko:

Adresa zamestnávateľa:

E-mail:

Číslo mobilného telefónu:

Upozornenie žiadateľom:
1. Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje žiakom na dobu jedného školského roka. Po prijatí do internátu je žiak 

povinný plniť podmienky stanovené školským poriadkom ŠI.

2. Podaním žiadosti o prijatie do školského internátu nevzniká nárok na prijatie žiaka.
3. Vyplnený formulár žiadosti o prijatie do školského internátu zašlite najneskôr do 7 dní po prijatí žiaka na strednú školu 

spolu so zápisným lístkom vydaným strednou školou.
4. O výsledku Vašej žiadosti budete písomne vyrozumení. Súčasne Vám pošleme pokyny o nástupe do školského internátu.

Čestné prehlásenie zákonného zástupcu alebo žiaka,  ak je starší  ako 18 rokov, že  nepozná žiadne 
prekážky (napr. zdravotné), pre ktoré by žiak nemohol byť umiestnený v ŠI.

podpis zákonného 

   zástupcu žiaka
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Súhlas so spracúvaním osobných údajov žiadateľov o ubytovanie

1. Svojim podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému – Školský internát Považská 7, 040 11 
Košice  so  spracúvaním  mojich  osobných  údajov,  v informačnom  systéme  Evidencia  uchádzačov  o ubytovanie  na 
školskom internáte pre účel vedenia evidencie uchádzačov o ubytovanie na školskom internáte v centrálnej databáze 
vytvorenej zriaďovateľom (Košický samosprávny kraj), a to v rozsahu:

a) údaje o žiakovi:

‐ meno, priezvisko, 
‐ dátum narodenia, 
‐ miesto narodenia, 
‐ rodné číslo, 
‐ presná adresa bydliska, PSČ, 
‐ číslo telefónu, 
‐ štátna príslušnosť, 
‐ národnosť, 
‐ názov a adresa školy odkiaľ prichádza, 
‐ názov a adresa školy ktorú bude navštevovať, 
‐ ročník, 
‐ študijný odbor,
‐ vzdialenosť z miesta bydliska do miesta ŠI v km, 
‐ záľuby, 
‐ podpis (v prípade ak je žiak plnoletý).  

b) údaje o zákonných zástupcoch:

‐ meno a priezvisko, 
‐ trvalé bydlisko, 
‐ adresa zamestnávateľa, 
‐ e-mail, 
‐ číslo mobilného telefónu, 
‐ podpis (v prípade ak je žiak neplnoletý).  

 Áno                   Nie

2. V zmysle §  11 Zákona o ochrane osobných údajov súhlasím, že osobné údaje v rozsahu bodu 1. a) a b), ktoré sú na 
základe mnou udeleného samostatného súhlasu (bod 1.) spracúvané v rámci IS Evidencia uchádzačov o ubytovanie na 
školskom internáte,  budú ďalej  poskytované  a uchovávané  u zriaďovateľa  Školského  internátu  Považská  7,  040  11 
Košice (Košický samosprávny kraj), za účelom odstránenia duplicity žiadostí a flexibilného rozhodovania o udelenie 
ubytovania v centrálnej databáze vytvorenej zriaďovateľom. 

  Áno                   Nie

3. Súhlas vyslovený v bode 1 a v bode 2 udeľujem v súlade s § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
na dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu v podmienkach prevádzkovateľa informačného systému. Po uplynutí doby 
súhlasu budú tieto osobné údaje  v zmysle § 17 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov náležite zlikvidované.

Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať.

V Košiciach dňa:

Meno a priezvisko:

Bydlisko:

Podpis:
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