Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30

Meno a priezvisko dieťaťa:........................................................................................................
Dátum narodenia:...................................................... Rodné číslo:...........................................
Národnosť: ……………….....................Štátna príslušnosť:....................................................
Trvalé bydlisko dieťaťa:..................................................................... PSČ:.............................
Meno a priezvisko otca: ...................................................tel. číslo:..........................................
Zamestnávateľ: ................................................................ tel. číslo:..........................................
Trvalé bydlisko otca: ......................................................................... PSČ:...............................
Otec v súčasnosti je/ nie je

poberateľom

rodičovského príspevku podľa zákona NR SR 571/ 2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Meno a priezvisko matky: ...................................................tel. číslo:.......................................
Zamestnávateľ: ................................................................... tel. číslo:.......................................
Trvalé bydlisko matky: ..................................................................... PSČ:...............................
Matka v súčasnosti

je/ nie je poberateľkou

materského príspevku podľa zákona č. 461/ 2003 Z.z. o sociálno m poistení alebo rodičovského príspevku podľa
zákona č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom p ríspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadam prijať dieťa do MŠ na:
a) celodenný pobyt (desiata, obed, olovrant),
b) poldenný pobyt (desiata, obed).
Záväzný nástup dieťaťa do materskej školy žiadame od dňa: ..............................................
VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU:
V prípade ochorenia dieťaťa, výskytu choroby v rodine alebo v najbližšo m oko lí, bezodkladne oznámim túto
skutočnosť zástupkyni riaditeľky pre MŠ. Ďalej sa zaväzu jem, že oznámim aj každé očkovanie dieťaťa a
ochorenie dieťaťa prenosnou chorobou.

Čestne vyhlasuje m, že údaje uvedené v žiadosti s ú pravdivé, a že dieťa nie je prihlásené
v ine j mate rskej škole.
Zároveň dávam súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov pre potreby školy v
zmysle §11 ods. 7 zákona č. 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov .
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Beriem na vedomie, že na základe opak ovaného porušovania školského poriadku školy zákonnými
zástupcami dieťaťa, môže riaditeľka školy rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej
školy.
Súčasne sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne a v termíne p latiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy v zmysle § 28 ods. 3 školského zákona, v súlade so Všeobecne záväzný m nariadením Obce
Trenčianska Turná č. 1/2013, čl. 4, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 12.7.2013.

Dátum:……………….........

Podpisy zákonných zástupcov ...................................................................................................

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa:
Potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa sa predkladá v súlade § 3 ods. 1
vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole.

Dieťa: ........................................................................................................................................
je

/ nie je

spôsobilé navštevovať materskú školu.

Dátum:.…………....…



Pečiatka a podpis lekára

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží
vyjadrenie příslušného centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie.
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