
Súkromná materská škola , Horný dvor 5553/2A, 903 01 Senec 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Súkromnej materskej 

školy, Horný dvor 5553/2A, Senec pre školský rok 2019/2020 

     Ja, zákonný zástupca dieťaťa týmto žiadam o zaradenie dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti 

predškolského veku s názvom Horný dvor 5553/2A, ďalej súkromná  materská škola, Horný dvor 

5553/2A, 903 01 Senec. 

Žiadateľ: 

Vzťah k dieťaťu: 

Meno, priezvisko dieťaťa: 

Dátum narodenia :                                  Rodné číslo 

Miesto narodenia:                                Štátna príslušnosť : Slovensko 

Národnosť: Slovenská 

Názov a číslo zdravotnej poisťovne : 

Trvalý pobyt : 

PSČ :    Obec: 

Meno, priezvisko I. zákonného zástupcu(matky): 

rodená: 

Dátum narodenia:                          Rodné číslo: 

Trvalý pobyt: 

PSČ : Obec: 

Štátna príslušnosť: Slovensko       národnosť: Slovenká 

ukončené vzdelanie: 

Povolanie: 

Zamestnávateľ:  

Tel.kontakt:             e-mail:  



Meno, priezvisko II. zákonného zástupcu(otca): 

Dátum narodenia:                                   Rodné číslo: 

Trvalý pobyt : 

PSČ:       Obec: 

Štátna príslušnosť: Slovensko    národnosť: Slovenská 

ukončené vzdelanie: 

povolanie:  - 

zamestnávateľ: - 

Tel.kontakt:                    e-mail: - 

Nástupom do materskej školy od:                

Typ starostlivosti podľa Dohody o poskytovaní starostlivosti o dieťa:  Celodenná 

PREHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 

     Prehlasujem, že moje dieťa je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve detí a doklad o zdravotnom stave 
dieťaťa predložím v deň nástupu dieťaťa do súkromnej materskej školy. Ďalej prehlasujem, že všetky 
uvedené údaje sú pravdivé a beriem na vedomie, že v prípade zistenia nepravdivých informácií a závažného 
porušovania vnútorného poriadku MŠ, môže byť rozhodnutie +ľwso prijatí dieťaťa do materskej školy 
zrušené. 

Čestne vyhlasujem, že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole.  

                                                                                                                  ……………………………..            
Dátum                                                                                                                Podpis Žiadateľa 
        

Prihláška prijatá dňa :                       

                                                 ………………………… 
Riaditeľ SMŠ  Horný dvor 5553/2A, Senec 

Zákonný zástupca v zmysle § 7 zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľuje týmto prevádzkovateľovi 
súhlas na používanie a spracovanie svojich osobných údajov, ktoré zákonný zástupca poskytol prevádzkovateľovi tým, 
že mu ich sprístupnil uvedením v tejto prihláške.Osobné údaje poskytol zákonný zástupca prevádzkovateľovi na účely 
ich spracovania a evidovania v informačných systémoch prevádzkovateľa, súhlasí s ich použitím na tieto účely, ako aj 
na sprístupnenie tretím osobám pre účely vymáhania pohľadávok voči nemu. 


