NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA DO MŠ ESPANIA
platná od 1.1.2014 verzia A

Nezáväzná prihláška do materskej školy Espania v meste : ..........................................................
Meno dieťaťa: .............................................. Priezvisko: ..................................................................
Pohlavie: ........................................... Dátum narodenia: ...................................................................
Rodné číslo dieťaťa : ..............................................Národnosť: .......................................................
Bydlisko: ......................................................................................................... PSČ: .............................
Žiadam o prijatie dieťaťa od …………………( mesiac ) …………..……...........( rok )
( uveďte mesiac a rok od ktorého dieťa plánujete umiestniť do materskej školy )
Aký bude vek dieťaťa pri jeho nástupe do jasieľ alebo škôlky Espania ? ………..……………
Dieťa je možné prijať najskôr ak dieťa dosiahne vek 15 mesiacov )
Údaje o zákonnych zástupcoch
( v prípade slobodných rodičov postačuje vyplniť jedného zákonného zástupcu )
Meno a priezvisko matky : ........................................................... Národnosť ….............................
Tel číslo .................................................. e-mail : ......................................................................................
Pracovná pozícia : ......................................................Zamestnávateľ.....................................................
Meno a priezvisko otca : ........................................................ Národnosť : ......................................
Tel číslo .................................................. e-mail : .....................................................................................
Pracovná pozícia : ...........................................................Zamestnávateľ..............................................

Espania poskytuje celodenný bilingválny program v jazykoch uvedených nižšie. Na výber sú
bilingválne triedy otvárané automaticky a výberové triedy otvárané podľa záujmu. V prípade, ak
máte záujem o triedu v druhom stĺpci ( podľa záujmu ), môžete si ju vybrať, avšak do zátvorky
napíšte aj triedu, ktorú otvárame automaticky, aby ste nestratili miesto, ak sa výberová trieda
neotvorí.
Bilingválne triedy otvárané automaticky :
španielsko – anglická trieda
čínsko – anglická trieda
čínsko – španielsko – anglická trieda

výberové triedy podľa záujmu :
taliansko - anglická
rusko – anglická

Týmto žiadam o prijatie môjho dieťaťa
do triedy v jazykovej triedy : ……………………………………….………
na základe cenníka číslo …………………………… ( uviesť iba ak bol cenník predložený )
( Cenník zostáva platný pre prijatie pokiaľ doloženie všetkých dokladov a nástup dieťaťa do materskej školy bude
realizovaný do 90 dní od zaslania nezáväznej prihlášky avšak najneskôr do 10.Septembra daného roku .
V prípade, ak dôjde k predĺženiu tejto doby do platnosti vstupuje aktuálny cenník, ktorý môže, ale nemusí byť
zhodný s pôvodným cenníkom. )
Aká je rodná reč dieťaťa ? ( ak dve uveďte ) ……………….………………………….............…
Bolo v minulosti dieťa v jasliach alebo škôlke ? …….….….ak áno ako dlho ? ……….…..……...
Učilo sa niekedy dieťa cudziu reč ? Ak áno prosím napíšte akú ....……………..................………..
ako dlho …………....……………akou formou alebo s kým……….......……………….……….
S kým dieťa v súčasnosti trávi najviac času ? ........……………………….......…………………....
Aký je všeobecný temperament dieťaťa ? ……………........………………………………………
Existuje nejaký zdravotný a výchovný problém, špecifické potreby alebo obmedzenia (strava,
alergie, nutnosť užívania liekov) alebo rodinné informácie, ktoré by boli
dôležité poznať pri nástupe?
……………………………………………........................……………………….………………
……………………………………………........................……………………….………………

Vaše otázky alebo iné požiadavky ohľadom prijatia alebo dochádzky :
.......................................................................................................................... ..................................................
............................................................................................................................. ................................................
Z akého dôvodu ste si vybrali práve našu MŠ ? ……..……….……………..........…..……………
……..…………………………………………………………………………………....................

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 ako aj osobných
údajov dieťaťa, 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.

Dňa : ............................... žiadosť podáva : .................................................................... .......
( tlačeným meno a priezvisko zákonného zástupcu )

Podpis :.....................................................

v .....................................................................

Telefónne číslo pre otázky ohľadom vyplnenia tejto prihlášky : 0917 304 304

Príloha
INFORMÁCIE K PRIJATIU

POSTUP PRIJATIA
1. Zaslanie prihlášky
A. Zákonný zástupca dieťaťa odpošle túto nezáväznú prihlášku e-mailom na :
finance@espania.sk alebo v origináli na adresu :
Multisound Japan s.r.o.
Zriaďovateľ materských škôl Espania
Oddelenie pre príjem prihlášok
Obecný úrad Tovarníky
Obrancov mieru 82/5
95501 Tovarníky
2. Zaslanie registračného poplatku
Spolu s vyplnenou prihláškou uhradí žiadateľ o prijatie registračný poplatok
vo výške 50 € na číslo účtu 4013207914/7500, vedeného v ČSOB Topoľčany.
Ako variabilný symbol prosíme uviesť rodné číslo dieťaťa.
Ako špecifický symbol prosíme uviesť telefónne číslo rodiča.
Bez týchto údajov nebude možné platbu identifikovať.
V prípade odmietnutia žiadosti o prijatie zo strany materskej školy bude registračný poplatok
vrátený do 10 dní. V prípade, ak zákonný zástupca po obdŕžaní certifikátu o prijatí nedodá
potrebnú dokumentáciu uvedenú nižšie alebo nenastúpi do materskej školy v požadovaný
termín prepadá registračný poplatok v prospech Multisound Japan s.r.o.
3. Akceptácia dieťaťa
Vyjadrenie o akceptovaní alebo odmietnutí žiadosti respektíve o umiestnení dieťaťa na čakaciu
listinu s poradovým číslom obdrží zákonný zástupca od zriaďovateľa alebo od materskej školy
do 30 dní od podania tejto žiadosti. ( Na čakaciu listinu s poradovým číslom sa dostávajú
všetky deti, ktorých nástup do materskej školy je od podania prihlášky viac ako 4 mesiace. )
4. Prijatie dieťaťa
Akceptáciou dieťaťa alebo jeho umiestneným na čakaciu listinu je miesto rezervované 60 dní.
Počas tejto doby je potrebné doručiť zriaďovateľovi nasledovné vyplnené dokumenty :
B. Zmluvu o poskytovaní vzdelávania
C. Žiadosť o prijatí v súlade s § 59 zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z.
D. Uhradiť prvú administračnú faktúru
( Tlačivá a prvá administračná faktúra sú k dispozícií na pobočkách MŠ Espania alebo
k stiahnutiu na www.espania.sk v časti Kontakty - Prihlášky )
Podpísaním týchto dokumentov a úhradou pokladničnej faktúry sa stáva prijatie
dieťaťa platné.
Najneskôr 1 týždeň pred nástupom do MŠ rodič na základe školského zákona odovzdá
riaditeľke materskej školy tieto dokumenty :

E. Potvrdenie od lekára
F. Vyhlásenie zákonného zástupcu
G. Doklad o uhradení zálohovej faktúry zaslanej zákonnému zástupcovi 1 mesiac pred
nástupom do MŠ Espania.
Po predložení týchto dokumentov môže dieťa nastúpiť do materskej školy.

