
Pokyny ku podpisom na prihláške 
 
Vážení koordinátori školského kola Biologickej olympiády, vážení pedagógovia, 
v prvom rade, Vám prajem všetko najlepšie v novom roku 2021...veľa zdravia a šťastia. 
 
Blíži sa nám okresné kolo Biologickej olympiády, ktoré sa podľa termínovníka bude konať 
8.4.2021 pravdepodobne dištančnou- centrálne online dňa 8. 4. 2021 prostredníctvom 
platformy EduPage. 
V tejto súvislosti  Vás chcem informovať -  prihlášky do okresného kola musia byť podpísané 
žiakom a jeho zákonným zástupcom. Vieme, že v súčasnej nepriaznivej situácii, kedy 
prebieha dištančná forma výuky, máte problém tieto podpisy získať. Žiaľ, zákon GDPR nás k 
tejto povinnosti zaväzuje, preto by prihlášky mali byť podpísané. Bolo by ideálne, keby sa 
Vám podpisy podarilo získať - rodičia  môžu  prihlášky oskenovať alebo  odfotiť na mobil a 
fotku poslať v prílohe mailu. 
Ak by sa Vám podpisy získať nepodarilo,  v prílohe zasielame tlačivo (OK BiO-Súhlas zákon. 
zástupcu)  s jednoduchým vyjadrením rodiča, ale hlavne s jeho podpisom, čo je pre nás 
dôležité. Poprosím, tlačivo zasielajte len tým rodičom, od ktorých neviete získať prihlášku s 
potrebnými podpismi.  Je to jednoduchšia cesta najmä pre tých, ktorí doma nevlastnia 
tlačiareň, skener.  Dokument si nemusia vytlačiť, stačí tú vetu prepísať rukou na čistý 
papier, podpísať, odfotiť na mobil a fotku zaslať ako prílohu v maili. Alebo si ho môžu aj 
vytlačiť, vypísať, podpísať, odfotiť na  mobil  a fotku zaslať ako prílohu v maili.  
Ak by ste dané tlačivo chceli doručiť osobne, nie mailom, môžete tak urobiť, no v súčasnej 
dobe nie je vstup na pracoviská CVČ verejnosti povolený. Preto môžete tlačivo uložiť do 
obálky, ktorú označíte len heslom Biologická olympiáda a obálku vhodíte do poštovej 
schránky, ktorá je umiestnená pri hlavnom vchode pracoviska Popradská 86.   
Vieme, že táto forma je nesmierne náročná, no, žiaľ, nevieme Vám inak pomôcť. 
Konzultovali sme to s poradcami vo veciach GDPR - musíme to urobiť touto formou, inak by 
sme porušili zákon.  
Takto sa bude postupovať v prípade všetkých olympiád, realizovaných dištančnou formou, 
pri nevyhnutnosti podpisov. 
 
Prajeme Vám pekný deň.  
Ostávam s pozdravom. 
RNDr. Jana Drábiková, koordinátor OK BiO. 
 


