Zápis detí do Materskej školy Doľany pre školský
rok 2020/2021
Riaditeľka Materskej školy Doľany oznamuje rodičom, že Žiadosť do
materskej školy pre školský rok 2020/2021 si môže rodič stiahnuť na
stránke Obecného úradu Doľany. Žiadosti vypísané a oboma rodičmi
podpísané bude riaditeľka Materskej školy Doľany prijímať dňa:

13. mája 2020 (streda) v čase od 08,00 do 16,00 hod.
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej
prítomnosti detí; s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických
opatrení. / Rúško, rukavice /
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude momentálne vyžadovať
z dôvodu terajšej situácie výskytu pandémie COVID -19. Avšak ak do času
vydávania rozhodnutia / Jún 2020 / o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia
dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len
na adaptačný pobyt.

Podmienky prijímania detí do materskej školy:
V zmysle § 59 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
budú na základe žiadosti zákonných zástupcov prijímať:
1. Deti, ktoré dovŕšia k 31.08.2020 3 roky a deti do 6 rokov ,
2. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú
v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
3. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky.
Ostatné podmienky prijímania detí:
Po prerokovaní s pedagogickou radou a to v prípade nenaplnenia kapacity sa
môžu prijať deti mladšie , ktoré dovŕšia do 31.12.2020 tri roky.

Žiadosť o prijatie dieťaťa
do materskej školy
Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Miesto narodenia:
Názov zdravotnej poisťovne:

Číslo zdravotnej poisťovne:
Bydlisko

adresa
Trvalý pobyt:

Prechodný pobyt:
Údaje o rodičoch, zákonných zástupcov dieťaťa :

OTEC

MATKA

Meno priezvisko:

Meno priezvisko:

Číslo telefónu:

Číslo telefónu:

e mail:

e mail:

Zamestnanie:

Zamestnanie:

Zamestnávateľ:

Zamestnávateľ:

Nástup dieťaťa do materskej školy žiadam odo dňa ( uviesť záväzne ):
Dieťa navštevovalo / nenavštevovalo materskú školu / nehodiace zaškrtnite xxx /
Prihlasuje dieťa na výchovno – vzdelávaciu starostlivosť :( zaškrtnite )

□ celodennú ( desiata, obed, olovrant )
□ poldennú ( desiata, obed )
□ poldennú ( desiata )
__________________
Dátum

_________________________
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. Súhlasím so spracúvaním osobných údajov dieťaťa uvedených v prihláške na
účely materskej školy a jeho zriaďovateľa, ktorí osobné údaje použijú výlučne v
rámci platných legislatívnych predpisov (zákon č. 596/2003 Z. z., výnos č.
23609/2008-II/1, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(oznámenie č. 597/2007 Z. z.).
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 je fyzicky a psychicky spôsobilé / nespôsobilé* navštevovať MŠ.
Psychický vývin................................................
Fyzický vývin......................................................
Údaje o povinnom očkovaní :...............................................................
Alergie, zdravotné znevýhodnenie alebo postihnutie (druh, stupeň postihnutia),
iné závažné problémy:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
zákonný zástupca dieťaťa predloží aj vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím zákonný
zástupca predloží vyjadrenie príslušného odborného lekára.
tel. č. pediatra....................................

Dátum :

Pečiatka a podpis lekára

INFORMÁCIE O DIEŤATI
1. Meno a priezvisko dieťaťa:
2. Dátum narodenia:
3. Bydlisko:
4. Kontakt na rodičov:
5. Navštevovalo dieťa kolektívne zariadenie?
6. Malo dieťa vážne zdravotné problémy?
7. Utrpelo dieťa vážny úraz?
8. Trpí dieťa: častými horúčkami, angínami, nachladnutím, krvácaním z nosa, bolesťami
hlavy, respiračnými chorobami, epilepsiou, alergiami./podčiarknite, doplňte/...............
.........................................................................................................................................
9. Aké lieky dieťa užíva?
10. Neurotické ťažkosti dieťaťa: pomočovanie, ohrýzanie nechtov, zajakavosť...
..........................................................................................................................................
11. Emocionálne ťažkosti dieťaťa: plačlivosť, bojazlivosť, agresivita, vzdorovitosť, ťažká
prispôsobivosť, psychická labilita....................................................................................
12. Problémy v správaní: nadmerná živosť, konfliktnosť .....................................................
13. Úroveň osvojenia hygienických návykov / umývanie, použitie WC..............................
Sebaobsluha /obliekanie, obúvanie/................................................................................
14. Má dieťa vrodenú chybu?...........................................................................................
15. Má dieťa chybu zraku.......................sluchu..............................................
16. Môže byť dieťa počas pobytu v MŠ prepravované autobusom /výlet, exkurzia,
plavecký výcvik/ po oznámení rodičom..........................................................................
18. Iné upozornenia rodičov:

Je dieťa samostatné v jedení?

áno- nie

Používa lyžicu?

áno- nie

Používa celý príbor?

áno- nie

Odmieta piť z pohára tekutinu?

áno- nie

Pije doma z dojčenskej fľaše s cumľom?

áno – nie

Obľúbený nápoj dieťaťa- čaj, voda, sirup, džús, iné............................................................
Pýta sa dieťa samostatne na toaletu?

áno- nie

Používa dieťa počas spánku doma plienku?

áno- nie

Spáva dieťa doma popoludní?

áno- nie

Odmieta spánok v čase poludnia?

áno- nie

Má dieťa doma nejakú obľúbenú hračku, ktorú bude mať počas dňa v MŠ?
Má dieťa neobľúbené jedlá?

áno- nie

áno- nie

ak áno, aké.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Má dieťa alergiu?
áno- nie
ak áno, akú- druh .........................................................................................................
......................................................................................................................................
Má dieťa alergiu na potraviny?
áno- nie
ak áno, čo nesmie jesť...................................................................................................
......................................................................................................................................
Pre prípravu osobitného stravovania je potrebná písomná žiadosť rodiča
s potvrdením špecialistu.
Iné upozornenia, oznámenia učiteľkám:

*vyplní rodič

Splnomocnenie

Meno a priezvisko (rodič) .........................................................................................
rod. č. .................................., bytom ..........................................................................
č. OP ...................................

splnomocňujem
Meno a priezvisko ......................................................................................................
rod. č. .................................., bytom ..........................................................................
č. OP ......................................, vzťah k dieťaťu..........................................................
/napr. brat, teta, starý rodič.../
na prevzatie môjho dieťaťa meno a priezvisko............................................................
z materskej školy dňa ................................................. v čase môjho zaneprázdnenia
Poučenie:
Na prevzatie dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca dieťaťa písomne splnomocniť svoje dieťa
staršie ako 10 rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu v zmysle §7
ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 o materských školách, ktorou sa mení vyhláška
306/2008 Z.z.

Dňa....................................

podpis..................................................

Vyplní materská škola:

Prihlášku prijala dňa ................................. pod číslom...............................................

........................................................
riaditeľka materskej školy

