
VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 
 
1. V prípade prijatia dieťaťa do materskej školy sa zaväzujem(e), že budem(e) dodržiavať školský 
poriadok materskej školy, uvedomujem(e) si, že v prípade opakovaného porušovania školského 
poriadku školy môže riaditeľka materskej školy, po predchádzajúcom písomnom upozornení, 
rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy. 
 
2. Vyhlasujem(e), že svoje dieťa po príchode do materskej školy osobne odovzdám(e) službu 
konajúcemu pedagogickému zamestnancovi a po ukončení výchovno-vzdelávacej starostlivosti 
ho preberie zákonný zástupca dieťaťa alebo iná poverená osoba (staršia ako 10 rokov) a to na 
základe písomného splnomocnenia. 
 
3 Zaväzujem(e) sa, že budem(e) pravidelne a v termíne platiť príspevok na čiastočnú úhradu 
výdavkov materskej školy v zmysle § 28 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume a za podmienok určených vo 
Všeobecne záväznom nariadení Obce Krásna Ves.  
Tiež sa zaväzujem(e), že budem(e) pravidelne mesačne a v termíne platiť náklady na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky 
v školskej jedálni v zmysle § 140 ods. 9 a 10 školského zákona a aktuálneho                       
VZN Obce Krásna Ves.  
 
4. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov dávame súhlas / bez akéhokoľvek nátlaku / so zberom a spracovaním 
osobných údajov o mojom dieťati a o identifikácii mojej osoby/našich osôb ako 
rodičov/zákonných zástupcov pre potreby školy v súlade s § 11 ods. 6 zákona NR SR č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. 

5. Som si vedomý(á) svojej povinnosti bezodkladne oznámiť riaditeľke materskej školy 
(triednej učiteľke) ochorenie dieťaťa na prenosnú chorobu, výskyt infekčnej choroby v rodine 
alebo v najbližšom okolí. 

* 6. Vzhľadom na to, že moje dieťa je dieťaťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, k žiadosti prikladám aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast; v prípade 
zmyslového alebo telesného zdravotného postihnutia aj vyjadrenie príslušného odborného 
lekára 

 

* 7.     a)   Čestne vyhlasujem(e), že dieťa nie je prijaté do inej materskej školy.  
           b)  Vzhľadom na to, že moje dieťa je prijaté aj do Materskej školy,  
 
......................................................................................................................................,   k tejto 
žiadosti prikladám Čestné vyhlásenie v súlade s § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

 

 
..................................................................                                                 ................................................................ 
       dátum vyplnenia                                                                                    podpis oboch zákonných zástupcov 
 
 
*     nehodiace prečiarknite 


