MATERSKÁ ŠKOLA
Námestie Gy. Széchényiho 3
940 58 Nové Zámky
Tel. č.: 035/ 6 401 465, E-mail: msszechenyiho@ stonline.sk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽIADOSŤ
o prijatie dieťaťa do MŠ s vyučovacím jazykom slovenským
podľa § 59 ods. 3, ods. 4 a ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 1 až 3, vyhlášky č. 306/2008, v znení
vyhlášky 308/2009 o materskej škole a v znení § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
potrebné priložiť potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa
navštevovať materskú školu:
Podpísaný (zákonný zástupca dieťaťa) rodič žiadam o prijatie môjho syna/ mojej dcéry*
do materskej školy v školskom roku ....................... od...............................
Meno a priezvisko dieťaťa........................................................................................................
dátum narodenia..........................................miesto narodenia...................................................
Rodné číslo............................Národnosť..................................Štátna príslušnosť......................
Trvalé bydlisko................................................................................PSČ...................................
Zdravotná poisťovňa/ číslo..................................
Dieťa t. č. navštevuje/nenavštevuje* MŠ na ulici......................................................................
Meno a priezvisko matky...........................................................................................................
Trvalé bydlisko …………………………………………………tel. č. ....................................
Zamestnanie.......................................................................................tel. č..................................
Pracovná doba matky..................................
Meno a priezvisko otca...............................................................................................................
Trvalé bydlisko................................................................................tel. č..................................
Zamestnanie......................................................................................tel. č. ................................
Pracovná doba otca.....................................................
Kontaktná adresa (zákonného zástupcu) pre korešpondenciu:
....................................................................................................................................................
* nehodiace sa prečiarknuť

Súrodenci, ich dátum narodenia:..............................................................................................
...................................................................................................................................................
ak navštevujú materskú školu, uveďte kde................................................................................
Prihlasujem dieťa na pobyt:
a) celodenný

b) poldenný (desiata, obed)

Dieťa je/ nie je * samostatné
(v používaní lyžice, pije samostatne z pohára, používaní toalety)
Vyhlásenie zákonného/ých ) zástupcu/ov :
Prehlasujem na svoju česť, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé
a beriem na vedomie, že v prípade zistenia nepravdivých informácií a údajov bude
rozhodnutie o umiestnení dieťaťa v MŠ zrušené.
Zároveň čestne vyhlasujem, že budem dodržiavať školský poriadok materskej
školy, riadne a včas uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ (školné) a príspevok
na stravovanie podľa § 28 zákona 3 NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní.
Som si vedomý /á/, že v prípade závažného porušovania školského poriadku materskej
školy a neuhradenia príspevku za stravovanie a pobyt dieťaťa v MŠ môže riaditeľka
MŠ rozhodnúť po predchádzajúcom písomnom upozornení o ukončení dochádzky
dieťaťa do MŠ.
V Nových Zámkoch dňa........... ......

Podpisy rodičov.................................................
(oboch)
..................................................
Oznamujem ,že podávam súčasne žiadosť o prijatie dieťaťa na predškolské vzdelávanie do
druhej materské školy v Nových Zámkoch a uvádzam preferenčné poradie MŠ pre prijatie
dieťaťa takto:
1. (preferovaná MŠ) ….............................................

2. .........................................................

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............
Údaj o očkovaní - absolvovalo všetky povinné očkovania ........
Dátum vydania potvrdenia:.....................................
pečiatka a podpis lekára..........................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vypĺňa MŠ

Prijala dňa.................................
číslo žiadosti..............................

MŠ........................................................

