
 

 

                   Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, 917 08 Trnava 

 

 

Trnava dňa .........................................  

 

Vec 

Informovaný súhlas 

 
V zmysle § 12 ods. (3) Vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších 

predpisov Vás informujeme, že na základe Vašej písomnej žiadosti a po splnení predpokladov 

v zmysle § 105 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre prijímanie žiakov do triedy 

s nadaním bolo Vaše dieťa zaradené do športovej triedy so zameraním na kolektívny šport.  
 

V súlade so znením §106 ods. (5) školského zákona môže riaditeľ rozhodnúť 

o preradení, alebo o vylúčení žiaka zo vzdelávacieho programu pre nižšie stredné 

vzdelávanie so športovým zameraním pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy, 

zo zdravotných dôvodov, alebo ak žiak v súlade so znením § 12 ods. (5) Vyhlášky 

320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov nepreukáže 

predpoklady na plnenie povinnej školskej dochádzky v športovej triede, najmä ak má 

trvale neuspokojivý prospech, zdravotné problémy alebo výchovné problémy. 
 

Ak o preradenie žiaka požiada zákonný zástupca žiaka, preradí riaditeľ žiaka na 

konci klasifikačného obdobia, ak preradenie žiaka navrhne zo zdravotných dôvodov 

všeobecný lekár pre deti a dorast, preradí riaditeľ žiaka aj počas klasifikačného 

obdobia. 
 

Vyjadrenie zákonného zástupcu 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že podrobne som bol informovaný / bola informovaná 

o zaradení svojho dieťaťa do športovej triedy so zameraním na kolektívny šport 

a o podmienkach plnenia povinnej školskej dochádzky v triede pre žiakov s nadaním. 

V súlade s § 2 písm. y) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzujem, že som 

bol riadne poučený / bola riadne poučená o dôsledku môjho súhlasu.  

 
So zaradením svojho syna  ___________________________________________________  
                           svojej dcéry                                               meno a priezvisko 

dátum a miesto narodenia:   ___________________________________________________ 

trieda:    _________________________   

a s podmienkami plnenia povinnej školskej dochádzky v triede pre žiakov s nadaním, 

konkrétne v športovej triede so zameraním na kolektívny šport 

 
 

                                  s ú h l a s í m  /  n e s ú h l a s í m * nehodiace sa prečiarknite 

 
 

V __________________________ dňa _______________     

 

 

 

_________________________________                             ____________________________ 

čitateľné meno a priezvisko zákonného zástupcu                                     podpis zákonného zástupcu 


