
Vyhlásenie zákonného zástupcu:

1. Vyhlasuje, že moje dieťa  má osvojené základné hygienické návyky – samostatne používa toaletu, 
vydrží neplienkované a „suché“ bez pomočenia počas celého pobytu v MŠ (aj počas odpoludňajšieho 
spánku), bez príznakov enkoprézy (tzv. pokakávania). 
2. Dieťa má vypestované veku primerané sebaobslužné návyky, vie sa samostatne najesť, obliecť, 
obuť,...
3. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami  môžu byť do MŠ prijaté, ak sú vytvorené 
vhodné materiálne a personálne podmienky a  za predpokladu predloženia kompletných dokladov.
4. Vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do materskej školy osobne odovzdám    službukonajúcej 
učiteľke a po skončení výchovnej starostlivosti ho preberie zákonný zástupca, alebo iná  poverená 
osoba na základe môjho písomného splnomocnenia, ktorá nemôže byť mladšia ako 10 rokov.
5.  Zaväzujem sa že :

- oznámim zástupkyni riaditeľa  MŠ výskyt infekčnej choroby v rodine dieťaťa alebo 
v najbližšom okolí

- sa budem riadiť školským poriadkom materskej školy
- budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov 

materskej školy v súlade s § 28 odst. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so 
VZN obce Horná Súča schváleným uznesením č. 2/2016 z 9.12.2016 vo výške 15 € 
na jedno dieťa, ktoré ešte nedosiahlo vek - 1 rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky.

6.  Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu, ktorý vymedzuje zákon č. 428/2002 Z.z. 
a špecifikuje zákon č. 596/2003 Z.z. v rozsahu určenom zákonom č. 245/2008 Z.z.

7, Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, trvá dlhšie ako tri 
po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. 

8, Ak dieťa nepríde do materskej školy tri dni, ale nie je choré, jeho neprítomnosť ospravedlňuje 
zákonný zástupca; 

9, Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole päť a viac dní z dôvodu, že napr. trávi čas so starou 
mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku a pod., pri návrate dieťaťa do materskej 
školy zákonný zástupca predkladá len písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky 
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré nesmie byť staršie ako jeden 
deň (§ 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.). Ide o tzv. „potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia“. Zákonný 
zástupca nepredkladá potvrdenie od lekára. Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa v zmysle § 24 ods. 
8 zákona č. 355/2007 Z. z. sa vyžaduje z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných 
detí v kolektíve. 

10, V súlade s § 7 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. učiteľka materskej školy môže odmietnuť 
prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. 

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

...............................................................                                            .....................................                                              
Meno a priezvisko zákonného zástupcu                                                        podpis                                                              


