
Základná škola s materskou školou Chminianska Nová Ves, Školská 28,  

082 33  Chminianska Nová Ves                     
 

           Žiadosť o  prijatie   dieťaťa  do   materskej školy   

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

Dátum narodenia: …………………  Rodné číslo: …………………Národnosť………............ 

Bydlisko: …………………………………………..............……..…………………………….. 

Zdravotná poisťovňa: …………………                        Nástup do MŠ: ……………….….….. 
                                                                                                                       deň -mesiac -rok 
*Dieťa žiadam zaradiť na: celodenný, poldenný, adaptačný, diagnostický pobyt v MŠ.                 

*Dieťa navštevovalo/ nenavštevovalo MŠ. 

Údaje o rodičoch:                                                                         . 

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

Zamestnaný  ako  :  ………………………………………  e-mail ………..…..…………...…..     

Pracovisko : ……………………………………………     …………………………… 

 

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

Zamestnaná  ako :  ………………………………………    e-mail ………..……………..….. 

Pracovisko : ……………………………………………     …………..………….…… 

 

Prehlásenie zákonného zástupcu dieťaťa :  
Čestne vyhlasujem, že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole.  

Ako zákonný zástupca dieťaťa prehlasujem, že poznám výšku mesačného poplatku na 

čiastočnú úhradu  výdavkov materskej školy 7,50 € na jedno dieťa od 3 rokov veku, v zmysle 

§ 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 

predpisov a v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č.1/2015 o určení výšky príspevkov 

v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chminianska Nová Ves. 

Podpisy zákonných zástupcov dieťaťa:  

                                                               ......................................................................................., 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (§ 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) -  nehodiace prečiarknite . 

 dieťa  je / nie je   pravidelne očkované, 

 dieťa trpí / netrpí  žiadnou  alergiou, 

 dieťa je spôsobilé / nie je spôsobilé navštevovať materskú školu 

 

Zdravotné ťažkosti dieťaťa, na ktoré je potrebné upozorniť :  ………………………….... 

………………………………………………………………………………………………...… 

 

Dátum: ………………………   Pečiatka a podpis pediatra: …………………………………... 

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

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s diétnym programom,  zdravotnými 

ťažkosťami, predloží jeho zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie lekársku dokumentáciu . 
 

 

 

 

 

Dátum: .................................    podpis zákonného zástupcu ........................................................                  

  

Žiadosť prevzala:  ............................................... Prevzaté dňa : .................................................  

 

*)Nehodiace sa prečiarknite 


