
Spojená škola sv. Jána Bosca 

Materská škola  - Základná škola - Gymnázium  
Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica 

                                               

Kontakt ZŠ a MŠ: Kontakt Gymnázium  IČO: 30414164 
Tel./fax.: 042/44 32 382 Tel./fax:  042/4432383 www.ssnd.sk  
e-mail: zs@ssnd.sk e-mail: gymnazium@ssnd.sk riaditel@ssnd.sk 

 
 

PRIHLÁŠKA 
DIEŤAŤA  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY 

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

  Dátum a miesto narodenia: …...................................................................................................................... 

  Rodné číslo: …............................................................................................................................................. 

  Bydlisko: …................................................................................................................................................. 

  Telefónne čísla domov: …................................................   e-mail  …........................................................ 

 
  OTEC 
  meno a priezvisko: 
  zamestnanie: 
  zamestnávateľ:                                                                                Tel. číslo do práce: 
 
  MATKA 
  meno a priezvisko: 
  zamestnanie: 
  zamestnávateľ:                                                                                Tel. číslo do práce: 
 
  Počet súrodencov v rodine: 
 

  Prihlasujem dieťa na pobyt: 
 
  a) celodenný 
  b) poldenný /desiata, obed/ 
  c) poldenný /desiata/ 

  Nástup dieťaťa do materskej školy žiadam odo dňa: 

 
   …........................................................                                               …........................................................ 
            dátum podania prihlášky                                                                   podpis zákonného zástupcu 

Vyplní Spojená škola 
 
  Dátum prijatia prihlášky: 
 
  Evidenčné číslo prihlášky:                                                                                  
                                                                                                                               pečiatka a podpis 
                                                                                                                                  riaditeľ školy 
 



 

Vyhlásenie zákonného zástupcu 
 
 
 
 
1. Vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do materskej školy osobne odovzdám službukonajúcej 
učiteľke a po skončení výchovnej starostlivosti ho preberie zákonný zástupca, alebo iná poverená osoba na 
základe môjho písomného splnomocnenia. 
 
2. Zaväzujem sa, 
a)  že oznámim riaditeľstvu školy výskyt infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa alebo 
     v najbližšom okolí 
b)  riadiť sa školským poriadkom predmetnej školy 
c)  budem riadne platiť mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 
     v zmysle odseku 6 § 28 zákona č.245/2008 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej 
     republiky o výchove a vzdelávaní a rozhodutia zriaďovateľa školy 
d) budem riadne platiť poplatky za stravu 
 
3. Beriem na vedomie, že ak moje dieťa nebude navštevovať materskú školu dlhšie ako 14  po sebe 
nasledujúcich dní bez udania dôvodu, môže riaditeľ jeho dochádzku do MŠ ukončiť. 
 
4. Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu, ktorý vymedzuje zákon č.428/2002 Z.z. a 
špecifikuje zákon č.596/2003 Z.z. v rozsahu určenom zákonom č.245/2008 Z.z. 
 
5. Čestne vyhlasuje, že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................................... 
          podpisy zákonných zástupcov              
 
 
 
 
 
 

 


