Z5
ŽIADOSŤ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIE
ŠKOLSKEJ ZRELOSTI DIEŤAŤA
INFORMOVANÝ SÚHLAS

Psychologické skríningové vyšetrenie sa vykonáva skupinovou formou priamo v priestoroch MŠ. Realizujú ho odborní zamestnanci
CPPPaP. Je zamerané na orientačné posúdenie školskej zrelosti dieťaťa. Na základe výsledkov bude odporúčaný optimálny postup v
otázke zaškolenia dieťaťa. V prípade zaznamenania istých deficitov v oblastiach relevantných pre úspešné zaškolenie, môže byť
navrhnuté komplexné individuálne psychologické vyšetrenie školskej zrelosti.

Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Národnosť:

Adresa trvalého pobytu:
PSČ:

Okres:

Adresa prechodného pobytu:
PSČ:

Okres:

Materská škola:
Zákonný zástupca:
Tel. č.:

E-mail:

Dieťa ☐ má
☐ nemá
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (platné označte x)
Ak má uveďte aké:
Ako zákonný zástupca dieťaťa, ktorý žiada o odborné vyšetrenie v CPPPaP vyhlasujem, že na
základe informácií, s ktorými som bol/a oboznámený/á:
 Súhlasím s odborným vyšetrením môjho dieťaťa v CPPPaP.
 Dobrovoľne poskytnem osobné údaje dieťaťa i moje osobné údaje, pretože sú potrebné k
odbornému vyšetreniu.
 Potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á o účele, metódach vyšetrenia, spôsobe poskytnutia
výsledkov odborného vyšetrenia a v plnej miere som informáciám o nich porozumel/a.
 Súhlasím so zaslaním správy do materskej školy.
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Osobné údaje uvedené v „ŽIADOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O SKRÍNINGOVÉ
VYŠETRENIE ŠKOLSKEJ ZRELOSTI DIEŤAŤA“, vrátane príloh sú spracovávané Centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ako prevádzkovateľom, v súlade s
platnou právnou úpravou zo zákonných dôvodov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a
doplnení niektorých zákonov, na základe zákonného právneho základu, ktorý je presne uvedený na
stránke http://www.centrumhc.sk/gdpr za účelom, ktorý je predmetom tejto žiadosti. Doba platnosti
spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov
dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle
platnej legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od
prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať
proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na
ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní
ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť
písomne doručením žiadosti na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie, P.O.BOX 113, Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika, alebo osobne.
Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú na webovej stránke:
http://www.centrumhc.sk/
V Hlohovci, dňa

podpis
zákonného zástupcu

koordinátor klienta
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