
 

Informovaný súhlas 

 
V zmysle § 2 ods. 3 Vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole Mesto Dubnica nad Váhom, ako 

zriaďovateľ materských škôl, na zabezpečenie letnej prevádzky otvorilo náhradné materské školy 

striedavo v čase od 06.07.2021 do 20.08.2021. 

Vyjadrenie zákonného zástupcu: 

V čase od .......................... do ......................... 2021 bude navštevovať moje dieťa  

Meno a priezvisko:.......................................................................................................................  

náhradnú materskú školu (názov): ............................................................................................... 

Poplatky:  

za materskú školu: poplatok 10,-€ za každý týždeň mesiacov júl a august zákonný zástupca platí na 

účet materskej školy, ktorú dieťa navštevovalo v školskom roku 2020/21. Poplatok musí byť uhradený 

vopred do 25.06.2021 v materskej škole, ktorú doteraz dieťa navštevuje.  

za stravu: šeky na stravu si zákonný zástupca vyzdvihne u vedúcej školskej jedálne od 21.06.2021 

v čase od 7.30 do 14.00 hod. v náhradnej materskej škole, do ktorej prihlasuje dieťa a tu odovzdá 

doklad o zaplatení stravy do 25.06.2021 do 14.00 hodiny. Zaplatený počet dní za stravu je záväzný. 

Preplatky za stravu v náhradnej MŠ sa nevracajú.  

Náhradná materská škola bude otvorená v prípade, že bude prihlásených najmenej 20 detí. Ak klesne 

počet detí pod 10, bude prevádzka náhradnej materskej školy zrušená! 

Počas pobytu v náhradnej MŠ je zákonný zástupca povinný: 

• dodržiavať školský poriadok,  

• riadiť sa pokynmi zamestnancov príslušnej MŠ a aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými 

opatreniami, 

• pravdivo informovať o zdravotnom stave dieťaťa - písomne upozorniť na zdravotné problémy 

a alergie dieťaťa (diabetes, alergie, adrenalínové pero...), 

• vypísať splnomocnenie na prevzatie dieťaťa inou dospelou osobou ako zákonným zástupcom, 

prípadne  súrodencom starším ako 10 rokov (viď. druhá strana), 

• uviesť dva telefonické kontakty. 

Tel. kontakt (matka):   .....................................    

Tel. kontakt (otec):      .....................................                     

Dieťa bude  do náhradnej materskej školy prijaté po splnení hore uvedených podmienok a odovzdaní 

riadne vyplneného a podpísaného informovaného súhlasu. Informovaný súhlas zákonný zástupca 

odovzdá spolu s dokladom o zaplatení stravy v náhradnej materskej škole do 25.06.2021.    

Potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s obsahom informovaného súhlasu a bol/a som riadne 

poučený/á o dôsledkoch svojho súhlasu. 

V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

súhlasím so spracovaním osobných údajov môjho dieťaťa v  rozsahu meno, priezvisko a osobných údajov zákonných 

zástupcov v rozsahu meno, priezvisko, telefonický kontakt na účely návštevy dieťaťa v náhradnej MŠ.   

  

Môj súhlas1 je dobrovoľný a trvá počas obdobia návštevy menovaného dieťaťa v náhradnej MŠ.  

V Dubnici nad Váhom, dňa........................... 

Meno a priezvisko  matky: ..................................................          Podpis:............................... 

Meno a priezvisko otca:      .....................................................            Podpis:.................................   

 
1 1 V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, 

ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; 
pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým 
spôsobom akým súhlas udelila. 



 

 

SPLNOMOCNENIE 

na prevzatie dieťaťa z materskej školy 

 

Na prevzatie môjho dieťaťa z : ..................................................................................................... 

                                                                         názov materskej školy 

od ..........................................do................................ 

                             dátum 

 

splnomocňujem tieto osoby: 

P.č. Meno a priezvisko č. OP 

prípadne 

iného dokladu 

Bydlisko Vzťah k dieťaťu 

(stará mama, 

brat,...) 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

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

podpis zákonného zástupcu dieťaťa                                                 podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

              (matka)                                                                                                       (otec) 

 

 

 

Upozornenie: 

1. V zmysle § 7, ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole, v znení zmien 

a doplnkov, na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca 

dieťaťa písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako 10 rokov alebo inú, 

pedagogickým zamestnancom známu, dospelú osobu. 

2. Po prevzatí dieťaťa z MŠ splnomocnenou osobou zodpovednosť za dieťa preberá 

splnomocnená osoba. 

3. Písomné splnomocnenie je platné počas dochádzky dieťaťa do náhradnej materskej 

školy alebo do jeho písomného zrušenia zákonným zástupcom. 
 


