
Materská škola Brestov 81, 082 05 Šarišské Bohdanovce 

 

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 

 

 

Vážení rodičia 

srdečne Vás pozývame na zápis detí do Materskej školy v školskom roku 2020/2021, ktorý sa 

uskutoční v termíne od 4. mája do 8. mája 2020 elektronickou formou na emailovej adrese : 

msbrestov@gmail.com.  

Žiadosť prijímame aj bez lekárskeho potvrdenia. 

 

Príloha: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  

 

V Brestove 27.04.2020 

 

                                         

                                                                                                          Mária Humeňajová 

                                                                                                                  riaditeľka      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:msbrestov@gmail.com


Číslo prihlášky: ......................... 

Žiadosť  

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

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

Dátum narodenia: ....................................... Miesto narodenia: ................................................................. 

Bydlisko: .................................................................................................................................................... 

Národnosť: ................................ Štátne občianstvo: ...............  Rodné číslo: ........................................... 

Informácie o zákonných zástupcoch dieťaťa / rodičoch 

OTEC 

Titul, meno a priezvisko: 

 

bydlisko: 

 

telefónny kontakt: 

MATKA 

Titul, meno a priezvisko: 

 

bydlisko: 

 

telefónny kontakt: 

 

Adresa pobytu dieťaťa, ak nebýva u zákonných zástupcov / rodičov: 

 

Počet súrodencov v rodine: 

Dieťa navštevuje – nenavštevuje MŠ ** 

Prihlasujem dieťa na pobyt:** 

a) celodenný (desiata, obed, olovrant) 

b) poldenný (desiata, obed) 

c) adaptačný pobyt, s dĺžkou pobytu .......... hod. 

denne 

d) diagnostický pobyt 

**nehodiace škrtnite 

 

Záväzný nástup dieťaťa do materskej školy: ...................................................................... 

 

Zdravotný stav dieťaťa: 

Zrak  dieťa nosí okuliare   áno – nie 

Sluch  dieťa počuje dobre   áno – nie 

Reč  navštevuje logopedickú ambulanciu áno – nie 

Alergia  navštevuje alergologickú ambulanciu áno – nie 

Preferovaná ruka dieťaťa    ľavák – pravák 

Zdravotná poisťovňa dieťaťa    VšZP – Dôvera – UNION 

Povinné očkovania                                                            áno - nie 

Choroby, diagnózy: 

 

 

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

  Dátum podania žiadosti            Podpis zákonného  zástupcu 

 



 

Vyhlásenie zákonného zástupcu 

V zmysle európskej legislatívy (GDPR) a zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

č.18/2018 Z.z. udeľujem súhlas škole ako spracovateľovi so zberom a spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených 

v tejto elektronickej prihláške a to za účelom evidencie prihlásených žiakov počas doby nevyhnutnej na plnenie úloh školy v 

súvislosti s prijímacím konaním a školskou dochádzkou žiaka. Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím 

stranám v nevyhnutných prípadoch na zabezpečenie plnenia povinností školy pri prijímacom konaní a školskej dochádzke. 

Dotknutá osoba má právo požiadať školu o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, na opravu, vymazanie, obmedzenie 

spracúvania osobných údajov a právo odňať súhlas so spracovaním; škola má však právo spracovávať osobné údaje v rozsahu 

plnenia svojich povinností podľa školského zákona a súvisiacich predpisov, získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v 

štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu 

prevádzkovateľovi, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov, ak 

dotknutá osoba tvrdí, že boli poškodené jej práva na ochranu osobných údajov. Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich 

osobných údajov sa riadi zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

1. Zaväzujem sa: 

a) že oznámim riaditeľke MŠ výskyt infekčnej choroby v rodine dieťaťa alebo 

v najbližšom okolí, 

b) riadiť školským poriadkom predmetnej školy, 

c) budem pravidelne mesačne uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov 

materskej školy v súlade s § 28 odst. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a výdavky spojené so stravovaním dieťaťa v stanovenom termíne. 

2. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov súhlasíme s použitím a spracovaním osobných údajov dieťaťa a jeho 

zákonných zástupcov v zmysle §11 ods. 6 školského zákona pre potreby materskej školy 

a jeho zriaďovateľa 

 

 

 

 

 

 

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

                podpis zákonných zástupcov 

 

 


