
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy 
na základe § 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 - 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z.  o materskej škole     

 
Žiadosť bola od zákonného zástupcu prijatá dňa ..........................................  (vyplní škola). 
 

Žiadateľ (meno, adresa, vzťah k dieťaťu - matka, otec a pod.):  

 
 
 

Dieťa (údaje vypísať presne podľa rodného listu): 
 

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

Dátum narodenia: ...........................  Rodné číslo: ............................. Štátne občianstvo:  ...................... 

Miesto narodenia: ...................................................................... Národnosť: ........................................ 

Adresa trvalého pobytu: ...................................................................................................................... 

Adresa prechod.pobytu: ...................................................................................................................... 
 

 

Žiadam Vás o prijatie môjho syna / mojej dcéry do mater.školy v šk.roku 2019/2020  od ............................ .  

V Podolínci ............................                                                ––––––––––––––––––– 
                                                                                       zákonný zástupca dieťaťa 

 

 
 

PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE:           
 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa ............................................................................ (meno a  priezvisko) na 

stravovanie v školskej jedálni.  
 

Stravníci uhrádzajú poplatok za stravovanie mesiac vopred do 20.dňa kalendárneho mesiaca. Na začiatku mesiaca 

žiaci dostanú lístky, na ktorých je uvedená suma za stravovanie. Táto suma predstavuje hodnotu obedov, ktoré sa 

majú vydať v nasledujúcom mesiaci s odpočítaním riadne odhlásených obedov v  prechádzajúcom mesiaci.  Stravné je 

možné uhradiť bezhotovostne poštovou poukážkou alebo na bankový účet školskej jedálne číslo SK18 0200 0000 
0016 7390 8253. Poštovú poukážku Vám vydá vedúca školskej jedálne. Preplatky za stravu pri platbách trvalým 

príkazom sú zákonným zástupcom zasielané raz ročne v auguste. 
 

Ďalšie informácie:  
1. Odhlásiť zo stravovanie môžete Vaše dieťa deň vopred, resp. najneskôr v  deň neprítomnosti dieťaťa v materskej  

    škole na  telefónnom čísle 052/43 911 37 v čase od 06.30 hod. do 07.30 hod.  

2. Stravné je potrebné uhradiť včas. Pre neplatenie stravného bude stravník vylúčený zo stravovania.  

3. Včas neodhlásené obedy prepadajú bez náhrady. 

4. Mimo školskej jedálne sa z hygienických dôvodov strava neposkytuje (obed do obedárov). 
 

Suma stravného: samostatná desiata – 0,26 €       desiata + obed – 0,97 €        desiata+obed+olovrant – 1,19 € 

 

Suma stravného pre deti v hm.núdzi,život.minime:  

desiata + obed bez doplatku, na olovrant zákonný zástupca prispieva 0,19 € 

 
 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa: 
 

Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa, vrátane údajov o  očkovaní, prípadne neočkovaní (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 „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá rodičovi, poručníkovi, 

opatrovníkovi, fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu alebo osobe, 

ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „zástupca dieťaťa“), ošetrujúci 

lekár. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského 

zariadenia“) a § 3, ods.3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o  materskej škole. 
 

Potvrdzujem, že dieťa má / nemá všetky povinné očkovania (nehodiace sa škrtnite). 
 

Dieťa trpí alergiami:  
 

Iné vážne choroby, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť: 

 
Potvrdzujem, že dieťa môže / nemôže navštevovať materskú školu (nehodiace sa škrtnite). 

 

 

Dátum:                                                 Pečiatka a podpis lekára: 

 
 
 
 
 



 

Beriem na vedomie, že na základe zákona NR SR č.245/2008 Z.z.  
o výchove a vzdelávaní (školský zákon): 

 

 podľa § 144, ods.7   
Rodič dieťaťa je povinný dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 
poriadkom školy 

 

 podľa § 144, ods.9  
Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v materskej škole jeho rodič je povinný oznámiť škole 
bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. 

 

 podľa §144, ods.10   
Neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni,  ospravedlňuje jeho rodič. 
Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, jeho zákonný 
zástupca predloží potvrdenie od lekára. 

 

 podľa školského poriadku materskej školy   
Pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia a po neprítomnosti dieťaťa v predškolskom zariadení dlhšej 
ako päť dní predloží zákonný zástupca dieťaťa vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.  
 
Riaditeľ školy môže v prípade opakovaného porušenia školského poriadku a po predchádzajúcom písomnom upozornení 
zákonného zástupcu dieťaťa rozhodnúť o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania, ak: 

a) ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v  materskej škole a za 
stravovanie v stanovenom termíne,  

b) ak sa dieťa do troch mesiacov od nástupu do materskej školy nezadaptuje  na pobyt v materskej škole a svojím 
správaním narúša výchovno-vzdelávací proces, 

c) ak učiteľka počas pobytu dieťaťa v materskej škole zistí, že dieťa dlhodobo nemá osvojené hygienické návyky 
d) ak zákonný zástupca dieťaťa neoboznámi učiteľky so skutočným zdravotným stavom dieťaťa vrátane špeciálnych 

výchovno-vzdelávacích potrieb  
e) ak dieťa svojím konaním a správaním ohrozuje zdravie a bezpečnosť ostatných detí, prípadne zamestnancov materskej 

školy 
 

 podľa VZN Mesta Podolínec č.3/2017 
Za pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len „MŠ) prispieva rodič na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v 
materskej škole (ďalej len „školné MŠ“) mesačne:  
a) sumou 10 € na dieťa do troch rokov veku (do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky)  
b) sumou 6 € na dieťa od troch rokov veku 
Rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, uhrádza okrem príspevku uvedeného 
v predchádzajúcom odseku aj výdavky na stravovanie dieťaťa vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 
    Čestne vyhlasujem, že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole. 

                                                                                                                     ––––––––––––––––––––––                                                        

                                                                                                                zákonný zástupca dieťaťa 
 

Informácie o zákonných zástupcoch dieťaťa   
 

Meno a priezvisko otca Meno a priezvisko matky  

 

 

 

 

 

 

Adresa trvalého pobytu Adresa trvalého pobytu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa prechodného pobytu Adresa prechodného pobytu 

 

 

 

 

 

Telefonický kontakt Telefonický kontakt 

  

 

Adresa pobytu dieťaťa, ak nebýva u zákonných zástupcov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


