
MATERSKÁ ŠKOLA KANIANKA, ULICA PIONIEROV 82/6 
 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA  NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

 

Meno a priezvisko dieťaťa:.......................................................................................................... 

Dátum narodenia:........................................ .Miesto narodenia:................................................... 

Národnosť:................................Štát. občianstvo: ...........................Rodné číslo:......................... 

Názov a číslo zdravotnej  poisťovne dieťaťa:............................................................................... 

Informácie o zákonných zástupcoch dieťaťa / rodičoch 

MATKA 

Titul, meno a priezvisko: 

 

bydlisko: 

 

telef. kontakt: 

Zamestnanie: 

OTEC 

Titul, meno a priezvisko: 

 

bydlisko: 

 

telef. kontakt: 

Zamestnanie: 

 

 

Adresa bydliska  dieťaťa: 

 

 

*Dieťa navštevovalo MŠ (ktorú)  

 

            nenavštevovalo MŠ  

Prihlasujem dieťa na pobyt: * * 

a) celodenný (desiata, obed, olovrant) 

b) poldenný (desiata, obed) 

c) diétne stravovanie  

     (na základe lekárskeho  potvrdenia) 

* nehodiace sa škrtnite                                                                     * * požiadavku zakrúžkujte                                                                       

Uviesť záväzný dátum nástupu do materskej školy: 

.................................................................................. 

 Súčasne sa zaväzujem/e, že budem/e pravidelne mesačne platiť príspevok za pobyt 

dieťaťa v materskej škole, určený na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 

v zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.. a poplatok za stravu. 

 Zároveň dávam/e/ súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných 

zástupcov pre potreby školy v zmysle § 11 ods. 7 školského zákona. 

  Svojím podpisom dávam/e/ súhlas k príprave a realizácií všetkých aktivít s účasťou 

dieťaťa v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti, plánu práce materskej školy a s jeho 

presunom na tieto aktivity /napr.: návšteva knižnice, základnej školy, podujatia 

organizované v MŠ – divadelné predstavenia, besedy/, ako aj k fotografovaniu a 

spracovaniu videozáznamov pre potreby a propagáciu školy. Tento súhlas platí len po 

dobu návštevy dieťaťa v materskej škole. 

   

.....................................                                                    ........................................................ 

Dátum podania žiadosti              Podpis oboch zákonných zástupcov 
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Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa: 
 

Vyjadrenie  lekára o zdravotnom stave dieťa podľa § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z. 

z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

*Dieťa  je   telesne  a duševne  zdravé 

 je zdravotne spôsobilé na pobyt  v kolektíve 

 nie je spôsobilé navštevovať materskú školu 

* nehodiace sa škrtnite 

 

Údaje o povinnom očkovaní : ............................................................................................           

 

 

 

  

Dátum vydania potvrdenia                                                       pečiatka  a podpis lekára 

            

 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží 

aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  

 

Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, predloží zákonný zástupca vyjadrenie 

príslušného odborného lekára.  

 

Doplňujúce informácie rodiča/ zákonného zástupcu o dieťati 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................                                                                                                                


