
 

Nezisková organizácia Alžbetka 

Súkromná materská škola Alžbetka 

Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves  

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa 

na predprimárne vzdelávanie v materskej škole 

Dieťa:  

Meno a priezvisko: Dieťa prihlasujem na školský rok: 

  

Dátum narodenia: Miesto narodenia: 

  

Bydlisko (ulica, PSČ, obec) 

 

Rodné číslo: Zdravotná poisťovňa: 

  

Národnosť: Štátne občianstvo: 

  

Otec: 
 

Meno a priezvisko: 

 

Názov a adresa zamestnávateľa: 

 

Telefónne číslo: Rodné číslo: 

  

Matka: 

Meno a priezvisko: 

 

Názov a adresa zamestnávateľa: 

 

Telefónne číslo: Rodné číslo: 

  

Ostatné informácie: 

Počet súrodencov v rodine: 

 

Dieťa navštevovalo – nenavštevovalo* materskú školu. 

* Nevhodný údaj prečiarknite! 

 

Miesto a dátum: 

Podpis zákonného zástupcu (otca): Podpis zákonného zástupcu (matky): 

  

K vyplnenej prihláške priložte kópiu rodného listu a potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa. 

 



 

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 

 

1. Zaväzujeme sa, že budeme pravidelne mesačne a v termíne platiť príspevky podľa Sadzobníka 

príspevkov vydaným dňa 29. marca 2019, zriaďovateľom Neziskovou organizáciou Alžbetka 

so sídlom Školská 4, Spišská Nová Ves. 

2. Vyhlasujeme, že svoje dieťa po príchode do materskej školy osobne odovzdáme 

službukonajúcej učiteľke a po ukončení výchovno-vzdelávacej starostlivosti ho preberie 

zákonný zástupca, alebo iná poverená osoba, staršia ako 10 rokov, na základe písomného 

splnomocnenia. 

3. Zaväzujeme sa, že neodkladne oznámime učiteľovi výskyt choroby v rodine alebo v 

najbližšom okolí, ochorenie dieťaťa prenosnou chorobou, každé očkovanie dieťaťa. Ďalej sa 

zaväzujeme, že vždy oznámime v rannom filtri učiteľke prípadný aktuálne zhoršený zdravotný 

stav. 

4. V zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 

písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasíme 

so spracúvaním svojich osobných údajov na účel evidencie zákonných zástupcov detí 

navštevujúcich materskú školu do toho dňa, do ktorého bude moje dieťa materskú školu 

navštevovať. Po uplynutí tejto doby budú všetky dokumenty archivované a následne 

skartované. 

5. Súhlasíme s výchovou nášho dieťaťa v materskej škole v duchu katolíckej viery, s účasťou na 

svätých omšiach a iných duchovných podujatiach. 

 

 

   

                     

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

                     podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

 

 

 


