Žiadosť
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
v Materskej škole, Záhumnie č. 26, Hronsek
Dátum prijatia žiadosti:...........................
Meno a priezvisko dieťaťa: ..............................................................................................
Dátum narodenia: ................................. Miesto narodenia: .................................................
Rodné číslo: .........................................
Štátna príslušnosť: ............................................ Národnosť: ...............................................
Bydlisko dieťaťa:
obec: .......................................................ulica: ..............................................č.:.................

Kontakty na účely komunikácie
Zákonný zástupca dieťaťa
Meno a priezvisko: ...............................................................................................................
Trvalé bydlisko: ...................................................................................................................
Tel.: ........................................................ e-mail: ................................................................
Adresa zamestnávateľa
Názov: .................................................................................................................................
Sídlo: ...................................................................................................................................
Zákonný zástupca dieťaťa
Meno a priezvisko: ...............................................................................................................
trvalé bydlisko: ....................................................................................................................
Tel: ........................................................ e-mail: .................................................................
Adresa zamestnávateľa
Názov: ..................................................................................................................................
Sídlo: ...................................................................................................................................
Forma výchovy a vzdelávania1:
a) celodenná výchovu a vzdelávanie (s poskytovaním desiaty, obeda a olovrantu)
b) poldenná výchovu a vzdelávanie – dopoludnia (s poskytovaním desiaty a obeda)
Nástup dieťaťa do materskej školy žiadam od: .....................................................................

1

Podčiarknite jednu z možností

Vyhlásenie2
1. Zaväzujem sa, že budem pravidelne mesačne uhrádzať príspevky za pobyt dieťaťa v materskej
škole v zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume a za podmienok určených vo Všeobecne
záväznom nariadení obce Hronsek.
2. Čestne vyhlasujem(e), že dieťa nie je prijaté do inej materskej školy.
3. Vzhľadom
na
to
že
moje
dieťa
je
prijaté
aj
do
Materskej
školy,
..........................................................., k tejto žiadosti prikladám Čestné vyhlásenie v súlade
s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov.
4. Vzhľadom na to, že moje dieťa je dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
k žiadosti prikladám aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast; v prípade zmyslového alebo
telesného zdravotného postihnutia aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

..............................................
Dátum

..................................................
Podpis rodičov

Materská škola v Hronseku, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a
Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom plnenia právneho predpisu podľa § 3 vyhlášky
MŠ a SR č. 308/2009 o materskej škole Viac informácií o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete, počas
stránkových hodín v riaditeľni školy
alebo kontaktujte obcou poverenú zodpovednú osobu na
jelamaruskinova@topprivacy.sk.

2

Hodiace sa zakrúžkujte

Príloha k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

POTVRDENIE
všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

Meno dieťaťa........................................................................... dátum narodenia...................................
Bydlisko..................................................................................................................................................
Vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťa podľa § 24 ods. 6 a
ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole
v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Vyjadrenie lekára:

Údaj o povinnom očkovaní dieťaťa:

..............................................
Dátum:

...................................................
Pečiatka a podpis

