MATERSKÁ ŠKOLA TREBOSTOVO
Potočná 9, 038 41 Trebostovo
Tel.+42143 4294776, E-mail: ms.trebostovo@gmail.com ,www.trebostovo.sk

Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom
Obec Trebostovo v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/ a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje, že

podávanie ţiadostí o prijatie dieťaťa do
Materskej školy Trebostovo na školský rok
2022/2023 sa uskutoční v termíne
od 02.mája 2022 do 06.mája 2022
Ţiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môţe zákonný
zástupca prevziať:
 v Materskej škole Trebostovo (Potočná 9),
 stiahnutím s webovej stránky obce (www.trebostovo.sk )
Zákonný zástupca podá ţiadosť:
 osobne - pri dodržaní všetkých hygienických opatrení,
 poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy

ŽIADOSŤ O PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE
Žiadateľ: ______________________________________________________________________
Žiadam o prijatie svojho dieťaťa do Materskej školy Trebostovo, Potočná 9, 038 41 Trebostovo
s výchovným jazykom ________________________ od _______________________________
Osobné údaje o dieťati
Meno, priezvisko: _____________________________ Dátum narodenia: __________________
Miesto narodenia: __________________________ Rodné číslo: __________________________
Národnosť: ____________________________ Štátna príslušnosť: _________________
Adresa trvalého pobytu: _________________________________________________________
Adresa prechodného pobytu /ak sa dieťa nezdržiava na adrese trvalého pobytu/:
______________________________________________________________________________
Dieťa prihlasujem na pobyt:
1. celodenný /desiata, obed, olovrant/

2. poldenný /desiata, obed/

3. poldenný /desiata/

Osobné údaje o zákonných zástupcoch
Meno, priezvisko, titul otca: ____________________________ tel. číslo: __________________
Adresa trvalého pobytu: ________________________________________________________
Adresa prechodného pobytu /ak sa otec nezdržiava na adrese trvalého pobytu/:
______________________________________________________________________________
Zamestnávateľ: _______________________________________ tel. číslo: __________________
Meno, priezvisko, titul matky: ______________________________ tel. číslo: _______________
Adresa trvalého pobytu: __________________________________________________________
Adresa prechodného pobytu /ak sa matka nezdržiava na adrese trvalého pobytu/:
______________________________________________________________________________
Zamestnávateľ: _________________________________________ tel. číslo: ________________
Mail. adresa zákonného zástupcu pri komunikácii s MŠ: ________________________________
Súčasne sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole v zmysle § 28 ods. 3 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so VZN obce Trebostovo.

Prehlasujem, že všetky uvedené údaje v tejto žiadosti sú pravdivé.
V _____________________ dňa ____________________
podpisy rodičov/zákonných zástupcov ______________________________________________

VYJADRENIE LEKÁRA PRE DETI A DORAST O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI DIEŤAŤA
A POVINNOM OČKOVANÍ
Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa podľa § 24 ods.7 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3
ods.1 Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení Vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z.
Vyjadrenie :
Dieťa je spôsobilé / nespôsobilé navštevovať materskú školu.
Iné závažné problémy, druh a stupeň postihnutia, alergie :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Údaje o povinnom očkovaní :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Dňa: __________________

_________________________
Pečiatka a podpis lekára

Vyplní riaditeľ MŠ:
Žiadosť evidovaná pod číslom: ________________________
Dátum prevzatia žiadosti:
Podpis riaditeľa MŠ:

________________________

______________________________

