Materská škola Mládežnícka ul. 13, Púchov
Súhlas zákonného zástupcu - Informovaný súhlas
Ako zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho MŠ v zmysle §2 ods. y zákona č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 4 ods. 9
vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole
svojím podpisom dávam súhlas uvedenej materskej škole na:

používanie osobných údajov môjho dieťaťa /deti/ a to mena a priezviska, dátumu narodenia
a miesta narodenia, rodného čísla, adresy trvalého bydliska, štátnej príslušnosti, národnosti pre
potreby výchovy a vzdelávania, pre účasť na súťažiach, olympiádach, kurzoch, pre vypracovanie
zoznamov a podkladov školského registra,

používanie fotografií môjho dieťaťa a videí z VVČ na internetovej stránke školy, na
prezentáciu školy v médiách a pre dokumentačnú archiváciu,

spracovanie videozáznamov pre výchovno - vzdelávací proces, metodické a poradné orgány
a zriaďovateľa, školské a mimoškolské akcie poriadané materskou školou,

zúčastňovaní môjho dieťaťa na vychádzkách, exkurziách a športových aktivitách a školských
výletoch organizovaných školou podľa plánu na daný školský rok. Beriem na vedomie, že na
dopravu pri realizácii daných aktivít sa môžu používať hromadné prostriedky a dieťa musí mať
zabezpečený teplý obed,

podujatiach organizovaných materskou školou - školské výcviky: plavecký výcvik, škola
korčuľovania, návštevy kultúrnych predstavení a aktivít Divadla v Púchove, v ZUŠ, CVČ Včielka,
vychádzky v meste, školské krúžky, prezentovanie sa detí na mestských a školských podujatiach,
súťažiach detí: športových, výtvarných, speváckych.
Mimo pracovného času prevádzky MŠ podľa školského poriadku školy nemajú deti dovolené
zdržiavať sa na školskom dvore. V prípade, že moje dieťa toto nariadenie poruší, preberám plnú
zodpovednosť za následky, ktoré by mohli vyplynúť (úraz dieťaťa, poškodenie náradia).
Bol som informovaný o organizácii prevzatia dieťaťa z materskej školy. Dieťa nesmie prichádzať a
odchádzať z MŠ samé. Okrem zákonného zástupcu dieťaťa splnomocňujem na prevzatie svojho
dieťaťa v čase mojej neprítomnosti svoje ďalšie dieťa (musí byť staršie ako 10 rokov) alebo inú
dospelú osobu. S touto skotočnosťou oboznámim triednu učiteľku svojho dieťaťa.
Zaväzujem sa, že neodkladne oznámim triednej učiteľke ak sa vyskytne infekčná choroba v rodine a
vši. Ďalej sa zaväzujem, že vždy oznámim ráno triednej učiteľke prípadný zhoršený zdravotný stav
dieťaťa.
Zaväzujem sa, že fotografie a videá vyrobené na školských podujatiach NEBUDEM zverejňovať na
sociálnych sieťach. Zároveň sa zaväzujem, že budem načas platiť všetky poplatky požadované MŠ a
RZ.
Môj súhlas je dobrovoľný a trvá počas doby návštevy dieťaťa v materskej škole.
Meno a priezvisko dieťaťa : ........................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: .......................................................................................
Meno a priezvisko osôb starších ako 10 rokov poverených vybrať moje dieťa z
MŠ:...............................................................................................................................................
V Púchove, dňa............................

.................................................................
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu

