DOKUMENTY K PRIJATIU DIEŤATA / ZÁPISU | SMŠ ŠKÔLKA LIMBACH

INFORMÁCIE K ZBERU ÚDAJOV DO CENTRÁLNEHO REGISTRA – RIS
Školy a školské zariadenia sú povinné priebežne nahlasovať aktuálne a pravdivé údaje do Centrálneho registra (RIS), týkajúce
osobných údajov detí ich zákonných zástupcov, ako aj údaje o pedagogických zamestnancov školy. Táto povinnosť škôl je v súlade
so školskou legislatívou registra (znenie zák.č. 596/2003 Z.z. § 23a, zák. 138/2019 Z.z. a zák. 245/2008 Z.z. §157, §158), kedy školy
sú povinné do 30.9. a koncom mesiacov október-jún odoslať údaje do centrálneho registra.
Požadované údaje sú v súlade zákona NR SR 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a súčasne sú v zmysle podľa
§ 11 ods.6 písm. a), bod 1 až 6, a súčasne písm. b) a § 59 a § 157 Centrálny register: osobné údaje v rozsahu podľa písmena a)
prvého až dvanásteho bodu.

Údaje o dieťati
Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Národnosť:

Štátna príslušnosť:

Miesto, okres a štát narodenia dieťa (pri BA uveďte aj obvod):
Adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa
nezdržiava na adrese trvalého pobytu/PSČ:
Zdravotná poisťovňa:

Číslo ZP:

Dieťa - navštevovalo MŠ (kde):
.......................................................................
(od kedy do kedy):........................................

- Nenavštevovalo doposiaľ MŠ

Spádová škola podľa trvalého pobytu (§ 59 a ods.1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon):
Iné *skutočnosti:

- striedavá starostlivosť:

áno

- pestúnska starostlivosť:
iné:

áno

nie
-

nie

Fyzické zdravie a duševné zdravie, mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej
a špeciálno-pedagogickej diagnostiky*:
Intolerancia na potraviny, alergie, iné skutočnosti:
Počet súrodencov:
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MATKA: titul, meno a priezvisko
Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Národnosť:
Štátne občianstvo:
Adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adr. trvalého
pobytu/PSČ:
Kontakt na účely komunikácie:

e-mail:
tel.č.:

OTEC : titul, meno a priezvisko
Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Národnosť:
Štátne občianstvo:
Adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adr. trvalého
pobytu/PSČ:

Kontakt na účely komunikácie:

e-mailový kontakt:
tel. č.:

V .........................................dňa.........................		

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

							

Podpis zákonného zástupcu
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