Materská škola : 
Miesto a dátum:                                   
Číslo:




R O Z H O D N U T I E




	Riaditeľ Materskej školy....................................................................................... podľa § 5 ods. 13 písm. a/ zákona Národnej rady SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z .z. o materskej škole.



prijíma



dieťa..............................................................................................................................................
narodený(á)...................................................................................................................................
adresa bydliska..............................................................................................................................
do Materskej školy........................................................................................................................
od...................................................................................................................................................


Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade s VZN č. 256 o spôsobe opravného prostriedku proti rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy a riaditeľa školského zariadenia odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava prostredníctvom Materskej školy..................................................................................................



 pečiatka                                                                                                      podpis riaditeľky MŠ
                                                                                                                       
                                                                                                                       





Potvrdzujem prevzatie rozhodnutia dňa....................................................
Podpis rodiča..................................................

Materská škola :
Miesto a dátum:
Číslo:


R O Z H O D N U T I E 


	Riaditeľ Materskej školy ...................................................................................... podľa § 5 ods. 13 písm. a/ zákona Národnej rady SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.


neprijíma


dieťa.............................................................................................................................................
narodený (á).................................................................................................................................
adresa bydliska.............................................................................................................................
do Materskej školy.......................................................................................................................
od..................................................................................................................................................

Odôvodnenie:
Zákonný zástupca prihlásil dieťa do materskej školy. O žiadosti rozhodla riaditeľka Materskej školy.............................................................................................., pretože je prihlásených viac detí ako je kapacita materskej školy. 
V konaní o prijatie dieťaťa sa preukázalo, že dieťa spĺňa všeobecné podmienky pre zápis (vek, zdravotný stav, bezinfekčnosť prostredia), avšak prednosť pri prijatí dostali deti.....................................................................................

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade s VZN č. 256 o spôsobe opravného prostriedku proti rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy a riaditeľa školského zariadenia odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava prostredníctvom Materskej školy..................................................................................................







pečiatka                                                                                                          podpis
                                                                                                                       meno a priezvisko
                                                                                                                       funkcia

Potvrdzujem prevzatie rozhodnutia dňa....................................................
Podpis rodiča..................................................

Materská škola,.........................Trnava
Miesto a dátum:
Číslo:



Rozhodnutie

Riaditeľka Materskej školy ................................... v Trnave podľa zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole, v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 307/2008 vydaného Mestom Trnava, Mestským úradom v  Trnave a v súlade s príkazom primátora Mesta Trnava č.12/2008 rozhodla takto:

Za pobyt dieťaťa v materskej škole ......................... v Trnave prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej škole na jedno nezaopatrené dieťa 12% sumy životného minima mesačne

-          výška príspevku je od 01.01.2009 – 9,79 Euro 


Tento príspevok sa uhrádza vopred a to najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
Ak sa dieťa v predškolskom zariadení stravuje, rodič uhrádza okrem tohto príspevku aj príspevok na stravovanie.

Meno dieťaťa ...............................................................dátum nar...............................................

Bytom:...........................................................................................................................................


Poučenie:
Rodičia, ktorí poberajú pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene niektorých zákonov po predložení dokladu o poskytovaní pomoci poplatok neuhrádzajú.

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade s VZN č. 256 o spôsobe opravného prostriedku proti rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy a riaditeľa školského zariadenia odvolať do 15. dní odo dňa doručenia na Mesto Trnava, Hlavná1, Trnava prostredníctvom Materskej školy na Murgašovej 13 v Trnave.

                                                    

 Dátum :.............................................                   Podpis rodiča :............................................      
                                      

                                                                                   
                                                                         ....................................................................
                                                                            riaditeľka MŠ



