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ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLY
s výchovným jazykom slovenským a súčasne rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

Podpísaný (zákonný zástupca dieťaťa) rodič, žiadam o prijatie dieťaťa do Súkromnej materskej školy, Vavrinecká 2, 900 91 Limbach, 
na predprimárne vzdelávanie v školskom roku.............../.................

Údaje o dieťati
Meno a priezvisko dieťaťa:

Dátum narodenia: Rodné číslo:
Národnosť: Štátna príslušnosť:
Miesto, okres a štát narodenia dieťa (pri BA píšte aj obvod):

Adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adr. trvalého 
pobytu/PSČ:
Dieťa   - už navštevovalo MŠ (kde): .............................
........................................................

(od kedy do kedy):.......................................................

-  nenavštevovalo doposiaľ MŠ

Spádová materská škola (§59a ods.1 zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Uviesť 
presnú adresu MŠ: 
Prihlasujem dieťaťa - celodennú starostlivosť

- poldennú starostlivosť
Dieťa bude po prijatí do SMŠ zaradené: - POVINNÉ predprimárne vzdelávanie
Dátum nástupu (uviesť záväzne):

Osobné údaje o zákonných zástupcov Požadované údaje sú v súlade zákona NR SR 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a súčasne v zmysle podľa § 11 ods.6 písm. a), bod 1 až 6
Titul, meno a priezvisko MATKY:

Adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa matka obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adr. trvalého 
pobytu/PSČ:
Kontakt na účely komunikácie: tel. č.: e-mailový kontakt:

Titul, meno a priezvisko OTCA:

Adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa otec obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adr. trvalého 
pobytu/PSČ:
Kontakt na účely komunikácie: tel. č.: e-mailový kontakt:

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

Dátum a miesto podania žiadosti                           Podpis zákonného zástupcu


