
Ž  I   A   D  O   S  Ť
PRIJATIE NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Podpísaní zákonný zástupcovia žiadame o prijatie nášho dieťaťa do MŠ Čab v školskom roku 20..../20....

Meno a priezvisko dieťaťa .....................................................................................................................
Dátum narodenia: ......................................       Miesto narodenia:............................................. 
Rodné číslo: ...................................Národnosť: ...........................................Štátna príslušnosť: ...............
Materinský jazyk:.....................................................
Adresa trvalého pobytu: ............................................................................................................................ 
PSČ:..............................           			Zdravotná poisťovňa:......................................  
Dieťa je / nie je* samostatné v   používaní lyžice, pije samostatne z pohára, je samostatné pri používaní toalety, sebaobsluhe vzhľadom na svoj vek.

Dieťa toho času navštevuje / nenavštevuje* MŠ...............................................................................
Žiadame o prijatie na
A) celodenný pobyt(desiata, obed, olovrant)*
B) poldenný pobyt (desiata, obed)*
C) poldenný pobyt(desiata)*         dieťa žiadame prijať od mesiaca:............................./20......
Dieťa bude / nebude* plniť povinné predprimárne vzdelávanie
Žiadam o vyučovanie v jazyku.........................................

Ďalšie dôležité údaje o dieťati ( zdravotné znevýhodnenie, iný stravovací režim a pod.): 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko matky: ........................................................................ 
č. tel.: ..........................................        Email:..................................................................
Adresa trvalého pobytu:..............................................................................................................................
Zamestnávateľ: …………………………………………............ zamestnanie č. tel.:………………....... 

Meno a priezvisko otca: ………………………………….....…….....  
č. tel.:……………….............         Email:..................................................................
Adresa trvalého pobytu:..............................................................................................................................
Zamestnávateľ: ………………………………………………........ zamestnanie č. tel.: ………………..
 
*nehodiace sa prečiarknite
				
Ďalší postup k prijatiu dieťaťa do materskej školy: 
1. Žiadame rodičov,  aby  túto  žiadosť  s priloženým  lekárskym  potvrdením o zdravotnom  stave 
dieťaťa   odovzdali na riaditeľstve materskej školy. Riaditeľka rozhodne o prijatí/neprijatí do 15.06. aktuálneho roka. 
2. Rodič je povinný oznámiť riaditeľke MŠ, ak nastane zmena v záväznom nástupe dieťaťa do MŠ najneskôr do 14 dní od uvedeného dňa nástupu na žiadosti.    

Vyhlásenie rodičov /rodiča, zákonného zástupcu/:  
V   prípade prijatia môjho dieťaťa do MŠ sa zaväzujem, že budem dodržiavať školský poriadok MŠ, riadne a   včas uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ podľa §28 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o   výchove a   vzdelávaní (školský zákon) a   o zmene a doplnení neskorších predpisov a v súlade so VZN  obce ČAB a   príspevok na stravovanie podľa § 140 ods.9 a   10 zákona č. 245/2008 Z.z. o   výchove a   vzdelávaní (školský zákon) a   o zmene a doplnení neskorších predpisov. Som si vedomá/ý, že v   prípade porušovania školského poriadku školy môže riaditeľka školy po predchádzajúcom písomnom upozornení vydať rozhodnutie o   predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania. 
V zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a   o   zmene a   doplnení niektorých zákonov súhlasím s použitím a spracovaním osobných údajov  dieťaťa a   zákonných zástupcov pre potreby školy v   súlade s & 11 ods.6. zákona č. 245/2008 z.z. o   výchove a   vzdelávaní (školský zákon) a   o zmene a doplnení neskorších predpisov.
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 materskej školy. 

V   Čabe .................						---------------------------------
									podpis rodiča

								----------------------------------
									podpis rodiča

