
  SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA N E Z Á B U D K A, Dolná ružová 22, Banská Štiavnica 

Dátum prijatia žiadosti ........................................             Evidenčné číslo ........................................ 

                                Ž I A D O S Ť 

 na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

Meno a priezvisko dieťaťa .................................................................................................................. 

Dátum a miesto narodenia ................................................................................................................. 

Rodné číslo ......................................................       Číslo zdravotnej poisťovne ................................. 

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

(Bydlisko rodiny - ak nie je totožné s adresou trvalého pobytu ......................................................... 

............................................................................................................................................................) 

Štátna príslušnosť ...........................................          Národnosť  ........................................................ 

Prihlasujem svoje dieťa do SMŠ od ..................................................................................................... 

Požadujem zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materskej škole v ......................................... jazyku.  

 

Meno a priezvisko matky ........................................................................................., adresa trvalého 

pobytu.................................................................................................................................................. 

Kontakt na účely komunikácie (tel. č.,  e-mail) ....................................................................................  

 

Meno a priezvisko otca ............................................................................................, adresa trvalého 

pobytu..................................................................................................................................................

Kontakt na účely komunikácie (tel. č.,  e-mail) ....................................................................................   

Vyhlásenie rodičov: 

Čestne vyhlasujem, že som v súlade s §7 a)ods. 5 zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stred- 

ných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytol/la údaje na započítanie 

pre zber údajov len jednej materskej škole a to: 

Súkromná materská škola, Dolná ružová 22, 969 01 Banská Štiavnica                                                              

(názov a adresa materskej školy kde rodič dieťa zapíše) 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto prihláške sú pravdivé a  že som nezamlčal/a žiadne závažné 

skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť prijatie, resp. dochádzku môjho dieťaťa do SMŠ. 

Beriem na vedomie, že v prípade zistenia nepravdivých informácií a údajov, ako i v prípade závažného 

porušovania školského poriadku SMŠ môže riaditeľka SMŠ rozhodnúť po predchádzajúcom písomnom 

upozornení, o ukončení dochádzky dieťaťa do SMŠ. 

 

V................................................., dňa ................................................                                                    

Podpisy rodičov .................................................................................. 

 



Svojim podpisom vyjadrujeme súhlas s nižšie uvedenými podmienkami. 

 

Podpisy rodičov ........................................................................................ 

1. Výchovno - vzdelávací program Súkromnej materskej školy stojí na troch pilieroch: 

1.pilier: Výchova k slobode a zodpovednosti 

2.pilier: Výchova k zdraviu 

3.pilier: Výchova k životnému prostrediu 

      2.    Prevádzka materskej školy je v pracovných dňoch od 7.30 do 16.30 hod. 

      3.    Rodičia zabezpečujú deťom posteľnú bielizeň, vankúš, prikrývku, pyžamo, hygienické 

potreby ( zubná kefka, pohárik, uterák), náhradné oblečenie a papuče. 

      4.    Súkromná materská škola má schválený alternatívny spôsob stravovania. Do jedálneho 

lístka nie sú zaraďované jedlá z bravčového a hovädzieho mäsa, z jedálnička detí sú vynechané 

sladkosti. Živočíšne bielkoviny sú zastúpené bielym mäsom, vajíčkami a mliečnymi výrobkami 

v kvalite BIO. Denne sú podávané čerstvé BIO zeleninové šaláty a ovocie. 

    5.     V materskej škole môže byť umiestnené len dieťa, ktoré 

           a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve 

           b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia 

           c) nemá nariadené karanténne opatrenie 

           (Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, § 24, ods. 6) 

 

Pozn.: K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného 

lekára pre deti a dorast  

Vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa: 

 

Meno a priezvisko dieťaťa:  .....................................................................................................,........... 

Údaj o povinnom očkovaní: .................................................................................................................  

Alergie, iné: .......................................................................................................................................... 

 

V....................................., dňa...........................                          .......................................................... 

                                                                                                                  Pečiatka a podpis pediatra 


