
Spojená škola, Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
Organizačná zložka: Materská škola

_____________________________________________________________________________ 

ŽIADOSŤ
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

     podľa § 59 ods.3, ods.4 a ods.7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods.1 až 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.,  ktorou sa mení
vyhláška č. 306/2008 Z.z. o materskej škole

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

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

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

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

Meno a priezvisko matky, titul .........................................................................................................................

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

Zamestnávateľ, adresa .........................................................................................tel. č. ...........................

Pracovná doba matky ............................................ 

Meno a priezvisko otca, titul............................................................................................................................

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

Zamestnávateľ, adresa .........................................................................................tel. č. ...........................

Pracovná doba otca ............................................ 

Kontaktná adresa / zákonného zástupcu/ pre korešpondenciu: 

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

Prihlasujem dieťa na pobyt: 

a/ celodenný                                  b/ poldenný /desiata, obed/             c/ poldenný /adaptačný/

Dieťa je/ nie je samostatné  / v používaní lyžice, pije samostatne z pohára, používaní toalety/



- 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 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 prípade  ochorenia  dieťaťa,  ochorenia  dieťaťa  prenosnou  chorobou  z výskytu  prenosnej
choroby v rodine alebo najbližšom okolí, bezodkladne túto skutočnosť oznámim/e/ MŠ.

Vo Vrútkach dňa ...................................................    Podpisy rodičov ........................................................
                                                                                 /obidvoch/

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

Príloha: Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast / pediatra o zdravotnom stave dieťaťa
/podľa § 24 ods.7 zákona č.355/2007 Z. z. mení a dopĺňa zákon 172/2011 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.
o MŠ v znení zmien a doplnkov č.308/2009 Z. z./

Dieťa je fyzicky  a psychicky spôsobilé /nespôsobilé navštevovať MŠ.

Psychický vývin.......................................................   Fyzický vývin ............................................................

Alergie, zdravotné znevýhodnenia alebo postihnutie /druh, stupeň postihnutia/, iné závažné problémy:

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

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

Ak  ide  o dieťa  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami  zákonný  zástupca  dieťaťa  predloží  aj
vyjadrenie  príslušného  zariadenia  výchovného  poradenstva  a prevencie,  ak  ide  o dieťa  so  zmyslovým
a telesným postihnutím zákonný zástupca predloží vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Vo Vrútkach dňa: ....................................

...............................................................................
                   pečiatka a podpis pediatra

tel. č. pediatra ...........................................

Vypĺňa MŠ
Prijala dňa ..........................................                                     Číslo žiadosti.........................................



Súhlas so spracovaním osobných údajov
v zmysle ust. §14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Ja, dole podpísaný zákonný zástupca meno a priezvisko zákonného zástupcu 
č.1: ............................................................................................
meno a priezvisko zákonného zástupcu 
č.2: ............................................................................................  
 

DIEŤAŤA: meno a priezvisko:   .................................................................. 
      dátum narodenia: ..........................  trieda:  ............................     

 
týmto dávam/-e Spojenej škole, Ulica M. R. Štefánika 1, Vrútky 038 61, IČO 42434718 dobrovoľný súhlas
na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom:  

1.       Súhlasím   /     Nesúhlasím s uskladnením  kópie zdravotného preukazu dieťaťa, ktorá je
nevyhnutná pri poskytovaní prvej pomoci dieťaťu v škôlke počas výchovnovzdelávacieho procesu i
mimo škôlky na výletoch, exkurziách, súťažiach a iných  podujatiach;  

2.       Súhlasím   /     Nesúhlasím so zverejňovaním mena, priezviska, triedy a rozvrhu dieťaťa na
webovej stránke školy, na dverách a nástenkách v priestoroch školy alebo škôlky;       

 
 
3.       Súhlasím   /     Nesúhlasím s uvedením osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, dátum

narodenia, trieda, materská škola) na súpisku pre rôzne detské a školské, aj mimoškolské súťaže, ktoré
sú potrebné na zaradenie dieťaťa do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku;   

     
4.       Súhlasím   /     Nesúhlasím s uvedením a sprístupnením osobných údajov dieťaťa (meno,

priezvisko,   trieda,  škola,  dátum  narodenia)  na  účely  poistenia,  ubytovania,  cestovných  zliav  na
školských výletoch, kurzoch, ,,školy v prírode“,  lyžiarskeho výcviku, či iných školských akciách;  

 
 
5.       Súhlasím   /     Nesúhlasím s uvedením a sprístupnením osobných údajov dieťaťa (meno,

priezvisko, trieda, škola) pre zľavy do múzea, divadla, kina, ZOO a iných inštitúcií navštívených počas
školských akcií;  

 
6.       Súhlasím   /     Nesúhlasím so  zverejňovaním  literárnych,  výtvarných,  hudobných  diel,

respektíve ručných prác, ako aj s uvedením osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, trieda, škola,
vek) v masovokomunikačných médiách, napr. školskom časopise, www.spojenaskolavrutky.sk;

 
7.       Súhlasím   /     Nesúhlasím so zverejňovaním osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko,

trieda, škola) pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych  súťažiach;      
 
8.       Súhlasím   /     Nesúhlasím so zverejňovaním fotografií,  videonahrávok dieťaťa z akcií  a

podujatí  školy,  akadémií,  športových  a  iných  súťaží  v  školskom  časopise,  na
www.spojenaskolavrutky.sk;

9.       Súhlasím   /     Nesúhlasím so zverejňovaním fotografie, mena, priezviska, triedy, histórie
priebehu pobytu dieťaťa pri zverejňovaní v ročenkách;  



10.       Súhlasím   /     Nesúhlasím  so zverejňovaním fotografie, mena, priezviska, triedy dieťaťa pri
zverejňovaní na tablách;  

Doba trvania súhlasu: 

Predmetný súhlas sa udeľuje do skončenia dochádzky v materskej škole dieťaťa. Súhlas so spracovaním 
osobných údajov obsiahnutých v bodoch 8., 9. a 10. platí, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy majú 
zákonní zástupcovia možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne odvolať.

Povinné informovanie:

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“). 

Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené v § 19 až § 30 zákona o ochrane osobných údajov a ktoré 
upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. 

Prehlásenie prevádzkovateľa: 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom 
Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke školy 
zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla 
transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany 
dotknutej osoby, ako aj iných osôb. 
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: 
www.informovanie.osobnyudaj.sk alebo www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá 
osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné 
prevziať v papierovej podobe na sekretariáte školy.

Vyhlásenia zákonných zástupcov:

Zákonní zástupcovia svojim vlastnoručným podpisom vyhlasujú a potvrdzujú, že sa oboznámili so
všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením § 19 až  § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane  osobných  údajov  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov.  Uvedené  informácie  sú  pre
zákonných zástupcov zrozumiteľné a ich obsahu porozumeli. 

Dátum: ............................... ......................................................................    
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č.1

Dátum: ............................... ...................................................................... 
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č.2

 


	Súhlas so spracovaním osobných údajov

