
ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 
DO MATERSKEJ ŠKOLY V SLOVENSKEJ ĽUPČI 

 
Meno a priezvisko dieťaťa:          
Dátum narodenia:     Miesto narodenia:    
Rodné číslo:            
Trvalý pobyt:            
Prechodný pobyt:           
Národnosť:      Štátna príslušnosť:    

 
P R I H L A S U J E M 

dieťa do Materskej školy Slovenská Ľupča, ul. Oslobodenia 2, 976 13 Slovenská Ľupča 
v školskom roku 2021/2022, so záväzným dátumom nástupu dieťaťa do MŠ 02. 09. 2021. 

 
Žiadam o prijatie dieťaťa do MŠ na: (zaškrtnite jednu z možností) 
☐ celodenný pobyt (desiata, obed, olovrant)  ☐ poldenný pobyt (desiata, obed) 
 
Dieťa navštevovalo materskú školu: ÁNO / NIE (ak ÁNO, nižšie uveďte ktorú, od-do): 
             
 
Meno a priezvisko matky:           
Trvalý pobyt matky:           
Adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava (adresa zamestnávateľa, prechodný pobyt): 
             
Tel. kontakt:    email:        
 
Meno a priezvisko otca:           
Trvalý pobyt otca:           
Adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava (adresa zamestnávateľa, prechodný pobyt): 
             
Tel. kontakt:    email:        
 
Vyhlásenie rodičov/zákonných zástupcov: 
Vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a že som nezamlčal/a žiadne závažné skutočnosti, ktoré 
by mohli ovplyvniť prijatie resp. dochádzku môjho dieťaťa do materskej školy. 
V prípade prijatia môjho dieťaťa do materskej školy sa zaväzujem, že budem dodržiavať Školský poriadok 
materskej školy, riadne a včas uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy podľa § 28 ods. 
5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za 
stravovanie a režijných nákladov podľa § 140 ods. 9 a 10 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s VZN obce Slovenská Ľupča. Som si vedomý/á, že 
v prípade porušenia školského poriadku školy môže riaditeľka materskej školy, po predchádzajúcom písomnom 
upozornení, rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťa do materskej školy. 
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávame 
súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov pre potreby školy. 
  
  
 
 Podpisy zákonných zástupcov       
  

V     dňa    


