
Vyhlásenie zákonného zástupcu : 

1. Vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do materskej školy osobne odovzdám 

službukonajúcej učiteľke a po skončení ho preberie zákonný zástupca alebo iná 

poverená osoba na základe môjho písomného splnomocnenia 

2. Zaväzujem sa : 

- že oznámim riaditeľstvu MŠ Podhorany výskyt infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa 

alebo v najbližšom okolí 

- že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej 

školy 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 

Podhorany 

- súčasne sa zaväzujem platiť poplatok za stravu v zmysle § 140 ods. 9 zákona č. 

245/2008 Z. z. a všetky poplatky súvisiace s pobytom dieťaťa v materskej škole 

3. Čestne prehlasujem, že všetky údaje sú pravdivé a beriem na vedomie, že v prípade 

zistenia nepravdivých informácií a závažného porušenia Školského poriadku MŠ bude 

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ zrušené. 

V Podhoranoch, dňa................................                           ......................................................... 

                                                                                                   Podpisy rodičov 

Súhlas rodičov (rodiča, zákonného zástupcu) so spracovaním osobných  údajov : 

Rodičia ako dotknuté osoby a ako zákonní zástupcovia dotknutej osoby, ktorou je maloleté 

dieťa, v zmysle §14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov udeľujú vyššie uvedenej materskej škole súhlas so spracovaním a použitím 

všetkých osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a jej prílohách (vrátane fotokópií 

osobných dokladov a preukazov, ak sa vyhotovujú) a to za účelom uskutočnenia úradného 

postupu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.  

Zároveň súhlasíme, aby tieto osobné údaje boli prevádzkovateľmi poskytnuté iným subjektom 

na území SR, ktorým sú prevádzkovatelia povinní na základe osobitých právnych predpisov 

uvedené údaje poskytnúť. Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu od udelenia súhlasu do 

ukončenia obdobia dochádzky dieťaťa do materskej školy. 

Zároveň sme si vedomí, že poskytnuté osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade 

s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

V Podhoranoch, dňa.............................             ............................................................................ 

                                                                                             Podpisy dotknutých osôb- matka, otec (iný zákonný zástupca) 

 

Žiadosť podaná dňa:                                    Zapísala -   podpis: 


