Súkromná materská škola, Limbach, Vavrinecká 2,
900 91 Limbach

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLY
s výchovným jazykom slovenským a súčasne rozšíreným vyučovaním anglického jazyka
Podpísaný (zákonný zástupca dieťaťa) rodič, žiadam o prijatie dieťaťa do Súkromnej materskej školy, Vavrinecká 2, 900 91
Limbach, na predprimárne vzdelávanie v školskom roku.............../.................
Údaje o dieťati
Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Národnosť:

Štátna príslušnosť:

Miesto, okres a štát narodenia dieťa (pri BA píšte aj obvod):
Adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adr. trvalého
pobytu/PSČ:
Dieťa

 už navštevovalo MŠ (kde):



nenavštevovalo doposiaľ MŠ

.....................................................................................
(od kedy do kedy):.......................................................
Spádová materská škola (§59a ods.1 zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Uviesť presnú
adresu MŠ:
Prihlasujem dieťaťa

 celodennú starostlivosť
 poldennú starostlivosť

Dieťa bude po prijatí do SMŠ zaradené:

 POVINNÉ predprimárne vzdelávanie

Dátum nástupu (uviesť záväzne):
Osobné údaje o zákonných zástupcov Požadované údaje sú v súlade zákona NR SR 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a súčasne v zmysle podľa § 11 ods.6 písm. a), bod 1 až 6
Titul, meno a priezvisko MATKY:
Adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa matka obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adr. trvalého
pobytu/PSČ:
Kontakt na účely komunikácie: tel. č.:

e-mailový kontakt:

Titul, meno a priezvisko OTCA:
Adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa otec obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adr. trvalého
pobytu/PSČ:
Kontakt na účely komunikácie: tel. č.:

e-mailový kontakt:

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

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

Dátum a miesto podania žiadosti

Podpis zákonného zástupcu
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Súkromná materská škola, Limbach, Vavrinecká 2,
900 91 Limbach

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní*
vychádza z legislatívnych východísk prijímania detí na predprimárne vzdelávanie, ktoré sú zadefinované v súlade s § 59 zákona NR SR
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a súčasne § 24 ods.7 zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých predpisov

Meno a priezvisko dieťaťa: ........................................................, narodené:........................................................
Rodné číslo:............./...............
Zdravotná poisťovňa:........................................číslo ZP:.....................................

Na prijatie do materskej školy je dieťa:
 spôsobilé

 nie je nespôsobilé

 Neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a

 Prejavuje príznaky prenosného ochorenia a má

nemá nariadené karanténne opatrenie

nariadené karanténne opatrenie

Absolvovanie povinného očkovania:

Psychický vývin:

Fyzický vývin:

Alergie, druh a stupeň postihnutia,

Iné závažné problémy:

....................................................................
pečiatka podpis pediatra
V .....................................dňa........................

Dátum prevzatia prihlášky:

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

číslo prihlášky:

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

podpis:

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

*Predmetné potvrdenie je nutnou súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.
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Súkromná materská škola, Limbach, Vavrinecká 2,
900 91 Limbach

Prehlásenie
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 SMŠ zrušené.
Zároveň čestne vyhlasujem, že budem dodržiavať školský poriadok materskej školy,
riadne a včas uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa v SMŠ (školné) a príspevok na stravovanie
podľa § 28 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších
predpisov. Som si vedomý /á/, že v prípade závažného porušovania školského poriadku
materskej školy a neuhradenia príspevku za stravovanie a pobyt dieťaťa v SMŠ môže riaditeľka
rozhodnúť po predchádzajúcom písomnom upozornení o ukončení dochádzky dieťaťa do SMŠ.

V .........................................dňa.........................

....................................................................
podpisy rodičov (oboch)
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Informácie pre zákonného zástupcu
Informácia o niektorých paragrafových zneniach zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) v znení neskorších predpisov

 § 28a – Materská škola
 Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza
začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v
základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.
 Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok,
ak odsek 3 neustanovuje inak.
 Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť,
riaditeľ materskej školy rozhodne19) o pokračovaní plnenia povinného
predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu
všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného
zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
 Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v
materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra,
ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú
školskú dochádzku v základnej škole.
 Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na
povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo
piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie
všeobecného lekára pre deti a dorast.
 Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti
dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa,
sa na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného
súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie
do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do
materskej školy.
 V zmysle §59 a - Prijímanie na predprimárne vzdelávanie
 (5) Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného
denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny
denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa
zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.
 § 144 - Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu
zariadenia
 Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť
dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo
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do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto
zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v
súlade so školským poriadkom.
Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo
v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný
oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho
neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa
uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie
premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine
alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.
Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe
nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo
zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola
môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad
potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo
žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni,
predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia
potvrdenie od lekára.
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