Usmernenie – žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do
materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní
žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom
stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia
prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú
podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:
• podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti

detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky
umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej
materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
• potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania

rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o
zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
• ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude

sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický
pobyt.

Materská škola Nižná Sitnica, 094 07 Nižná Sitnica 104

Žiadosť o prijatie dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie
Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Miesto narodenia:

Národnosť:

Zdravotná poisťovňa:

Štátna príslušnosť:

Bydlisko (adresa):
Trvalý pobyt:

Prechodný pobyt:

Údaje o rodičoch, zákonných zástupcov dieťaťa:
OTEC
MATKA
Meno a priezvisko:
Meno a priezvisko:
Číslo telefónu:

Číslo telefónu:

e-mail:

e-mail:

Bydlisko (adresa):

Bydlisko (adresa):

Zamestnávateľ:

Zamestnávateľ:

Prihlasujem svoje dieťa do Materskej školy (adresa):
Materská škola Nižná Sitnica, Nižná Sitnica 104, 094 07
Požadovaný výchovný jazyk: slovenský
Dieťa (zaškrtnite):
navštevovalo MŠ (uviesť ktorú a odkedy)___________________________________
nenavštevovalo MŠ
Prihlasujem dieťa na výchovnú starostlivosť (zaškrtnite):
celodennú (desiata, obed, olovrant)
poldennú (desiata, obed)
poldennú (desiata)

Nástup dieťaťa do materskej školy žiadam odo dňa (uviesť záväzne):
_________________________
Dátum podania žiadosti

_________________________________
Podpis rodiča( zákonného zástupcu)

Vyhlásenie zákonného zástupcu

1.Vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do materskej osobne odovzdám osobne odovzdám
službukonajúcemu zamestnancovi a po ukončení výchovnej starostlivosti ho preberie zákonný
zástupca alebo iná poverená osoba (staršia ako 10 rokov), a to na základe môjho písomného
splnomocnenia.
2. Zaväzujem sa, že pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a po neprítomnosti v materskej
škole dlhšej ako 5 dní, písomne oznámim riaditeľstvu materskej školy, že dieťa neprejavuje
príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, (v zmysle § 24 ods. 6 písm.
b), c), ods. 7, 8 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov)
3. Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole v zmysle § 28 odst. 3 – 5 zákona
NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
4. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, beriem na vedomie, že som povinný poskytnúť materskej škole osobné údaje môjho
dieťaťa pre povinné spracovanie v rozsahu, aký ustanovuje zákon č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).
5. Čestne vyhlasujem, že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole.
_____________________________
Podpis zákonného zástupcu

Potvrdenie detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa
Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa, vrátane údajov o očkovaní, príp. neočkovaní
(podľa § 24 od. 7 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a § 3 ods. 3 vyhl. MŠ SR
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

Dieťa absolvovalo povinné očkovanie: ÁNO – NIE /prosím nehodiace sa preškrtnite/

_______________________
Dátum

___________________________
Pečiatka a podpis lekára

