Materská škola Milošová 445, 022 01 Čadca
0948 298 624, ms.milosova@gmail.com, http://www.msmilosova.sk/

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
Dieťa
Meno:
Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Štátne občianstvo:
Adresa trvalého pobytu:
Prechodný pobyt:
Údaje o rodičoch, zákonných zástupcoch
Otec dieťaťa
Meno:
Bydlisko:
Telefón:
Adresa zamestnávateľa:
Matka dieťaťa
Meno:
Bydlisko:
Telefón:
Adresa zamestnávateľa:

Priezvisko:
Rodné číslo:
Národnosť:
Číslo zdravotnej poisťovne:

Priezvisko:
PSČ:
E-mail:
Č.tel.:
Priezvisko:
PSČ:
E-mail:
Č.tel.:

Prihlasujem dieťa na:
a) Celodennú výchovu a vzdelávanie (s poskytovaním desiaty, obedu a olovrantu)
b) Poldennú výchovu a vzdelávanie - dopoludnia (s poskytovaním desiaty a obeda)
c) Poldennú výchovu a vzdelávanie - dopoludnia (s poskytovaním desiaty)
Záväzný nástup dieťaťa do materskej školy žiadam od: ..............................................................
Vyhlásenie zákonných zástupcov:
1. Vyhlasujeme, že svoje dieťa po príchode do materskej školy osobne odovzdáme
službukonajúcemu pedagogickému zamestnancovi a po ukončení výchovnej starostlivosti
ho preberie zákonný zástupca alebo iná poverená osoba (staršia ako 10 rokov), a to na
základe nášho písomného splnomocnenia,
2. Zaväzujeme sa, že pred prvým vstupom do materskej školy a po neprítomnosti v materskej
škole dlhšej ako 5 dní písomne oznámime triednej učiteľke, že dieťa neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (v zmysle § 24 ods. 6 písm.
b), c) odst. 7, 8 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
3. Čestne prehlasujeme, že budeme dodržiavať školský poriadok materskej školy, riadne
a načas uhrádzať mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov a príspevok na
stravovanie v materskej škole § 28 ods. 5, 6 a § 140 ods. 9, 10 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sme si
vedomí, že v prípade porušovania školského poriadku materskej školy a neuhradenia
príspevku za stravovanie a pobyt dieťaťa v MŠ môže riaditeľka MŠ rozhodnúť po
predchádzajúcom upozornení o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania v MŠ.
4. V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
súhlasíme s použitím a spracovaním osobných údajov o našom dieťati a o identifikácií

našej osoby (ako rodičov) pre potreby školy v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní dávame súhlase materskej škole na:
a) Používanie a spracovanie osobných údajov nášho dieťaťa a to v rozsahu mena,
priezviska, dátumu a miesta narodenia, rodného čísla, adresy trvalého bydliska, štátnej
príslušnosti, národnosti pre potreby výchovy a vzdelávania, pre účasť na súťažiach,
olympiádach, kurzoch a školských pobytoch, pre vypracovanie zoznamov na dotácie,
pre interné spracovanie podkladov školského registra, pre potreby MŠ SR,
zdravotníctva a poisťovňu.
b) Používanie fotografií nášho dieťaťa na internetovej stránke materskej školy, na
prezentáciu materskej školy v médiách a pre dokumentačnú archiváciu.
c) Spracovanie videozáznamov pre avalvačný mechanizmus materskej školy, pre
analyticko-pedagogickú prácu metodických a poradných orgánov.
d) Zúčastňovaní sa nášho dieťaťa na vychádzkach, exkurziách a športových aktivitách
a školských výletoch organizovaných materskou školou podľa plánu na daný školský
rok. Berieme na vedomie, že na dopravu pri realizácii daných aktivít sa môžu používať
aj hromadné dopravné prostriedky.
e) Zakúpenie učebných pomôcok pre naše dieťa potrebných na vyučovanie, ktoré nie sú
hradené z prostriedkov MŠ SR.
5. V prípade infekčnej choroby v rodine alebo najbližšom okolí, bezodkladne túto skutočnosť
oznámime triednej učiteľke v triede, ktorú dieťa navštevuje.
6. Vzhľadom na to, že naše dieťa je/nie je dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, k žiadosti prikladáme/neprikladáme aj vyjadrenie príslušného školského
zariadenia východného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre detí
a dorast, v prípade zmyslového a telesného postihnutia aj vyjadrenie príslušného odborného
lekára.
Dátum podania žiadosti ..................................
Podpisy zákonných zástupcov/rodičo (otec, matka) .....................................................................
Vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast/pediatra o zdravotnom stave dieťaťa
(podľa § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov):
dieťa – je spôsobilé navštevovať MŠ – je zmyslovo, telesne a duševne zdravé, nevyžaduje
špecifickú zdravotnú a výchovno-vzdelávaciu starostlivosť a je schopné plniť požiadavky
v súlade s psychohygienickými zásadami dieťaťa v predškolskom veku,
– je spôsobilé navštevovať MŠ s obmedzeniami (uviesť ktoré) ........................................
.......................................................................................................................................................
– nie je spôsobilé navštevovať MŠ
Povinné očkovanie: a) absolvovalo

b) neabsolvovalo

V Čadci, dňa ............................

Pečiatka a podpis pediatra

Vyplní MŠ
Dátum prijatia žiadosti: ...........................

Číslo: .........................

