
MATERSKÁ ŠKOLA 

Pružina 125, 018 22 Pružina 

Tel. č.: 042/4358740 e-mail: mspruzina@pegonet.sk 

 

 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY 

 

 

 

Podpísaný   (zákonný zástupca dieťaťa)  rodič  žiadam  o  prijatie  dieťaťa  do Materskej školy  

Pružina 125,  018 22 Pružina, v školskom roku: ................................ od: .................................. 

 

 

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

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

Rodné číslo: ............................ Národnosť: .............................. Štátna príslušnosť: ................... 

Bydlisko: ......................................................................................... PSČ: ................................... 

Prechodné bydlisko: ….................................................................... PSČ: …............................... 

Zdravotná poisťovňa / číslo: ............................................................... 

Dieťa t. č. navštevuje / nenavštevuje *  MŠ v .............................................................................. 

 

 

Meno a priezvisko matky: ............................................................................................................ 

Bydlisko: ......................................................................................... tel. č. .................................. 

                                                                                                           tel. č. .................................. 

 E-mailový kontakt: ........................................ 

 

                                                                                    

Meno a priezvisko otca: ............................................................................................................... 

Bydlisko: ......................................................................................... tel. č. ................. ................. 

                                                                                                          tel. č. .................................. 

E-mailový kontakt: ....................................... 

 

 

Kontaktná adresa (zákonného zástupcu) pre korešpondenciu: 

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

 

Počet súrodencov: ........................................................................................................................ 

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

 

Prihlasujem dieťa na pobyt: 

a) celodenný 

b) poldenný (desiata, obed) 

c) poldenný (obed a olovrant) 

d) len v určitých dňoch- poldenne, celodenne 

 

Dieťa  je / nie je *  samostatné   

                              (v používaní lyžice, pije samostatne z pohára, používaní toalety) 

* nehodiace sa prečiarknuť 

mailto:mspruzina@pegonet.sk


Vyhlasujem 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  na čiastočnú úhradu výdavkov  za pobyt 

dieťaťa v MŠ a príspevok  na stravovanie  podľa  § 28 zákona 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.  

Vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do MŠ odovzdám pedagogickému 

zamestnancovi a po ukončení výchovno-vzdelávacej činnosti ho prevezme zákonný 

zástupca alebo iná poverená osoba (staršia ako 10 rokov) na základe môjho písomného 

splnomocnenia. 

Zaväzujem sa, že oznámim učiteľke MŠ zmenu zdravotného stavu,  výskyt 

choroby v rodine alebo v najbližšom okolí,  ochorenie dieťaťa prenosnou chorobou a iné 

závažné skutočnosti.  

Čestne vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov pre účely 

rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam poskytnem iba jeden MŠ – 

MŠ Pružina, zmenu bezodkladne oznámim v materskej škole. 

V zmysle zákona  č. 18/2018   Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov dávame súhlas na spracúvanie osobných údajov dieťaťa 

a jeho zákonných zástupcov pre potreby materskej školy v súlade s § 11 ods. 6 zákona   

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.  

 

 

 

 

V Pružine dňa: ............................                Podpisy  rodičov: .................................................... 

                                                                                    (oboch)                

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

                                                                                                             

 

Vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa: 

 

 

 

 

 

 

     

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

                                                                                            Pečiatka,  podpis pediatra 

 

Vypĺňa MŠ: 

 

Prijala dňa: .................................                                              

                                

Číslo: ..........................................                                 MŠ: ....................................... .................. 


