
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176, 951 24 Nové Sady 

 

Žiadosť  

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 
 

Podpísaný rodič /zákonný zástupca/ žiadam o prijatie môjho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

 

do Základnej školy s materskou školou Nové Sady 176 v školskom roku 2015/2016 od .................................................... . 

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa ________________________________________________________________________ 

 

Dátum a miesto narodenia ___________________________________    Rodné číslo__________________________ 

 

Národnosť ________________________________________________    Štátne občianstvo _____________________________ 

 

Bydlisko (trvalý pobyt) ____________________________________       PSČ __________________________________ 

 

Bydlisko (prechodný pobyt) _________________________________     PSČ _________________________________ 

 

 

Meno a priezvisko otca ______________________________________kontakt na účely komunikácie ____________________ 

 

Zamestnávateľ ________________________________________________ 

 

Meno a priezvisko matky ____________________________________kontakt na účely komunikácie ____________________ 

 

Zamestnávateľ ________________________________________________  

 

 

Dieťa * navštevovalo/nenavštevovalo MŠ (uveďte ktorú a dokedy)________________________________________ 

Prihlasujem dieťa na pobyt *: 

a) celodenný c) adaptačný 

b) poldenný / desiata, obed/                              d) diagnostický                                   * prosíme zakrúžkovať 

 

Záväzný dátum nástupu _____________________ 

 

 

Dňa:_____________________                                              _______________________________________________  

                                                                                                                  podpis rodiča /zákonného zástupcu/ 

 

 

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa  

 

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa 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  a § 3 ods. 3 

vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole   v znení zmien a doplnkov č. 308/2009 Z. z. 
Dieťa je zmyslovo, telesne a duševne zdravé, nevyžaduje mimoriadnu  zdravotnú a výchovnú starostlivosť a je spôsobilé plniť 

požiadavky súvisiace s obsahom edukačného procesu materskej školy. Absolvovalo všetky povinné očkovania. 

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

výchovného poradenstva a prevencie. 

Upozornenie pre pedagóga_____________________________________________________________________________ 

 

Alergické prejavy a ochorenia__________________________________________________________________________ 

 

 

Dňa_____________________                                              _______________________________________________ 

                                                                                                                        pečiatka a podpis lekára 

 

Vyplní materská škola 
Dátum prijatia žiadosti: 

 

Evidenčné číslo žiadosti:               Pečiatka MŠ                                                    Podpis zástupkyne MŠ 

 

 



 

 

 

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu 
 

 

1. Vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do materskej školy osobne odovzdám službukonajúcej 

učiteľke a po skončení ho preberie zákonný zástupca alebo iná poverená osoba na základe môjho 

písomného splnomocnenia. 

 

2. Zaväzujem sa: 

 

 že oznámim riaditeľstvu Základnej školy s materskou školou Nové Sady 176  výskyt infekčnej 

choroby v rodine, u dieťaťa alebo v najbližšom okolí, 

 že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú  úhradu výdavkov materskej školy 

v zmysle § 28 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplneníniektorýchzákonov a v súlade so VZN obce Nové Sady č. 20/2009, dodatok č.4  

zo dňa 23.4.2012, 

 súčasne sa zaväzujem platiť poplatok za stravu a všetky poplatky súvisiace s pobytom dieťaťa 

v materskej škole. 

 

3. Beriem na vedomie, že ak moje dieťa nebude navštevovať materskú školu dlhšie ako 14 po sebe 

nasledujúcich dní bez udania dôvodu, môže riaditeľka jeho dochádzku do MŠ ukončiť. 

 

 

4. Súhlasím s pedagogickým diagnostikovaním nášho dieťaťa.  

 

5. Splnomocňujem svoju manželku/ svojho manžela* na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza v 

súvislosti s informáciami a korešpondenciou o našom dieťati medzi splnomocnenou osobou a školou. 

Tento súhlas platí až do odvolania, najdlhšie však  do ukončenia povinnej školskej dochádzky 

dieťaťa. Dovtedy ho možno odvolať jedine písomne.  

Podpis otca/ matky dieťaťa: 

*nehodiace sa prečiarknuť 

 

 

 

Prehlasujem, že všetky údaje sú pravdivé a beriem na vedomie, že v prípade zistenia nepravdivých 

informácií a závažného porušovania školského poriadku materskej školy, bude rozhodnutie o prijatí 

dieťaťa do materskej školy zrušené. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
podpis zákonného zástupcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


