
                                                                                                             

Prihláška na štúdium v školskom roku 2020/2021 
 

Meno a priezvisko, titul: 

Jazyk:  Kurz číslo:  

Výsledok online testu: 

Dátum narodenia: Miesto narodenia: Národnosť: 

Rodné číslo: Štátna príslušnosť: 

Adresa: 

Kontakt (tel. č.): Kontakt (email): 

Názov navštevovanej školy ZŠ,  SŠ, VŠ: Navštevovaný ročník ZŠ, SŠ, VŠ v šk. roku 2020/21: 

 
Žiaci/študenti do 18 rokov uveďte údaje o zákonnom zástupcovi:  
 

Meno a priezvisko, titul: 

Kontakt (tel. č.): Kontakt (email): 

 

Dátum platby: Zaplatená suma: 

 
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 

www.osobnyudaj.sk/informovanie/215597/sk/zakladne-informacie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach 

prevádzkovateľa. 

 

 

 

Dátum:                                 Podpis:            

                                                                  (Ak máte menej ako 18 rokov podpis zákonného zástupcu.) 

 

ÚDAJE K PLATBE        číslo účtu v tvare IBAN:  SK84 8180 0000 0070 0048 3331,  

VS (variabilný symbol): pokračujúci poslucháči: číslo navštevovaného kurzu,  

noví poslucháči: 301– anglický, 302 – nemecký, 303 –francúzsky,   304 – španielsky, 

305 – taliansky, 306 – ruský, 307 – slovenský  

poznámka:             meno a priezvisko poslucháča (povinný údaj)

 

Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina 
___________________________________________________________________ 

 

Číslo rozhodnutia:     37 /                / 2020 / JSZA   Dátum vydania: 
       Miesto vydania:   Žilina 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E 

o prijatí uchádzača do jazykovej školy 
 

 Riaditeľ Jazykovej školy, Veľká okružná 24, Žilina vo veci žiadosti o prijatie uchádzača (meno 

a priezvisko) ___________________________________________ do jazykovej školy takto 

rozhodol: 

 

Podľa §5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole 

 

prijímam 

 

uchádzača meno a priezvisko: ____________________________________________________________ 

                    dátum narodenia: ____________________________________________________________ 

                                     bytom: ____________________________________________________________ 

na štúdium v škole:       Jazyková škola, Veľká okružná 24, 010 01 Žilina  

v školskom roku 2020/2021 do _____________ ročníka kurzu _________________, jazyk:_________________. 

Odôvodnenie:   
Uchádzač splnil podmienky prijatia na štúdium na Jazykovej škole a zaplatil stanovené školné a zápisné. Priebeh 
štúdia na Jazykovej škole upravuje vyhláška MŠ SR č. 321/2008 Z. z. a Školský poriadok. 

Poučenie:  
Toto rozhodnutie je konečné, nemožno sa proti nemu odvolať. 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa §177 ods. 1 a nasl. zákona č. 162/2015  Z. z. Správneho súdneho 

poriadku.  

 
 

 

 
 

 

                        ________________________ 
                                      PhDr. Miroslava Gajdošová 

          riaditeľka Jazykovej školy 

 
 

Rozhodnutie dostanú:  1. uchádzač/zákonný zástupca neplnoletého poslucháča  

2. do spisu 
 

 

   
Dátum prevzatia: 

 

Podpis: 
(Ak máte menej ako 18 rokov podpis zákonného zástupcu.) 


