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ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA
Evidenčné číslo žiadosti:1)  
.
Registratúrny denník č.:1)


 
do materskej školy



OSOBNÉ ÚDAJE DIEŤAŤA (povinný údaj)
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť:
Národnosť:
Číslo zdravotnej poisťovne:
Adresa trvalého pobytu:
Tel. č. domov alebo mobil:
E-mail:

OSOBNÉ ÚDAJE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DIEŤAŤA (povinný údaj)

Termín nástupu do MŠ Budovateľská 8:
Dátum podania žiadosti:
 

OTEC
Meno a priezvisko:
Kontakt na účely komunikácie:
Tel. číslo:

E-mail:

Adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu:


Zamestnávateľ:2)
Zamestnanie:2)
MATKA
Meno a priezvisko:
Kontakt na účely komunikácie:
Tel. číslo:

E-mail:

Adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu:


Zamestnávateľ:2)
Zamestnanie:2)


Žiadam prijať dieťa do MŠ na pobyt:3)
 • adaptačný       • diagnostický       • celodenný (desiata, obed, olovrant)       • poldenný (desiata, obed)
 
Plánujem požiadať o individuálne (predprimárne) vzdelávanie   svojho dieťaťa.  ÁNO  -  NIE
            
Špeciálne potreby, starostlivosť a obmedzenia dieťaťa:   
(napr. v strave, zdravotné a výchovné problémy, alergia...)


diéta:3) áno – nie         alergia:3) áno – nie

    

	








Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa podľa § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole:

Psychický vývin dieťaťa:
je / nie je* spôsobilé  navštevovať materskú školu

Fyzický vývin dieťaťa:
je / nie je* spôsobilé navštevovať materskú školu

Očkovanie dieťaťa:
je / nie je* očkované 

Alergie, druh a stupeň postihnutia, iné závažné problémy:     




Očkovanie dieťaťa:
je / nie je* očkované        

*nehodiace sa prečiarknuť

Alergie, druh a stupeň postihnutia, iné závažné problémy:

Dieťa:  ● je spôsobilé navštevovať materskú školu*)
            ● nie je spôsobilé navštevovať materskú školu*)

Údaje o povinnom očkovaní: ...................................................
..............................................................................................…





...................................
dátum






 ................................................
  pečiatka a podpis detského lekára





*) nehodiace sa prečiarknite

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.



PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA

Materská škola, Budovateľská 8, Prešov, so sídlom Budovateľská 8 Prešov, 080 01, IČO: 42085462:
Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o.bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov. Číslo osvedčenia: Osobný Údaj.sk-2018-13058
Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona.
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie.





Ako dotknutá osoba ( zákonný zástupca dieťaťa) v súlade s ustanovením § 11 ods.6 Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)dávam súhlas na získavanie a spracovanie vyššie uvedených osobných údajov počas celého pobytu dieťaťa v MŠ.



Žiadame nástup dieťaťa do materskej školy od : …………………………………….. 


Podpis otca:…………………………………………...    Podpis matky:…………………………………………………….


Poznámky:   1) vypisuje riaditeľka školy             2) nepovinný údaj             3) vhodné zakrúžkujte	
viac na : www.ms-budovatelska.sk

