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Žiadosť o prestup žiaka 

podľa zákona č. 71/1967 Zb. a zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 

Osobné údaje žiaka/žiačky* 

Meno a priezvisko žiaka/žiačky*:…………………………………………… 

Dátum a miesto narodenia žiaka/žiačky*: ……………………………………………. 

Adresa trvalého pobytu žiaka/žiačky*: ……………………………………………. 

 

Osobné údaje zákonných zástupcov žiaka/žiačky* 

Matka  Meno a priezvisko: ……………………………………………. 

  Dátum a miesto narodenia: ……………………………………………. 

  Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………. 

  Telefónne číslo: ……………………………………………. 

  e-mail: ……………………………………………. 

Otec  Meno a priezvisko: ……………………………………………. 

  Dátum a miesto narodenia: ……………………………………………. 

  Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………. 

  Telefónne číslo: ……………………………………………. 

  e-mail: ……………………………………………. 

 

Údaje o škole, z ktorej žiak/žiačka* prestupuje 

 

Názov školy, z ktorej žiak/žiačka* prestupuje: ……………………………………………. 

Adresa školy, z ktorej žiak/žiačka* prestupuje: ……………………………………………. 

Školský rok/ ročník  uskutočňovaného prestupu: …………......................................……… 

Triedny učiteľ/triedna učiteľka* základnej školy z ktorej žiak/žiačka* prestupuje: …………………………………….. 
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Osoby iné ako rodičia žiaka/žiačky*,  

ktoré majú postavenie zákonného zástupcu/zákonných zástupcov* 

Priložte prosím príslušné overené právoplatné rozhodnutie súdu. 

 

Meno a priezvisko: ……………………………………………. 

Dátum a miesto narodenia: ……………………………………………. 

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………. 

Telefónne číslo: ……………………………………………. 

e-mail: ……………………………………………. 

 

Meno a priezvisko: ……………………………………………. 

Dátum a miesto narodenia: ……………………………………………. 

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………. 

Telefónne číslo: ……………………………………………. 

e-mail: ……………………………………………. 

 

 

Podpisy zúčastnených strán 

 

…..………………………  …..………………………  …..……………………… 

matka     otec     Mgr. Karin Fabian Kusovská 

          riaditeľka školy 

 

Dátum a miesto: ………………………………………….. 
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Doložka o doručení 

 

Túto žiadosť o prestup žiaka/žiačky* sme prijali dňa ………………… v ………………… a svojimi podpismi túto 

skutočnosť slobodne, vážne a dobrovoľne potvrdzujeme: 

 

 

…..………………………  …..………………………  …..……………………… 

matka     otec     Mgr. Karin Fabian Kusovská 

          riaditeľka školy 

 

Originál tejto žiadosti bude uložený v ZŠ s MŠ Banka, adresa ako horeuvedená. 

 

 

*nehodiace sa prečiarknite 

 

Podpísané dotknuté osoby dávajú súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prílohy:  

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

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

Ostatné:  

 

 

 


