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Žiadosť o zaradenie materskej školy 
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, 
ak je zriaďovateľom obec alebo regionálny úrad školskej správy 

Identifikačné údaje zriaďovateľa
Názov a adresa:
IČO:
Štatutárny orgán:
Právna forma:

Identifikačné údaje školy
Názov a adresa1 Názov školy sa uvádza podľa príslušných ustanovení § 21 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :
Názov a adresa súčasti školy Napr. školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň:
Predpokladaný počet všetkých detí:
Predpokladaný počet tried:
Vyučovací jazyk § 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Predpokladaný dátum zriadenia/termín začatia činnosti školy § 16 ods. 1 písm. g) a ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Predpokladaný rozpočet školy
Predpokladané príjmy
Predpokladané výdavky
Finančné prostriedky
(§ 6 ods. 12 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.)

Príspevok zo štátneho rozpočtu
(§ 6b zákona č. 597/2003 Z. z. Pre deti, ktoré majú v danej materskej škole jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
a § 5 zákona č. 597/2003 Z. z. Platí pre regionálny úrad školskej správy)

Osobné náklady a prevádzkové náklady

Iné zdroje

Iné

Spolu




Súčasťou žiadosti sú prílohy uvedené na str. 2

Kontaktná osoba:
E-mail:
Telefón:
Miesto a dátum	......................................................	
					
......................................................
								podpis a pečiatka zriaďovateľa


Prílohy
 
(doklady je potrebné predložiť ako originál alebo úradne overenú kópiu alebo v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov):

Školský vzdelávací program, podľa ktorého sa bude v materskej škole uskutočňovať predprimárne vzdelávanie, v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona a s príslušným štátnym vzdelávacím programom (zriaďovateľ ho prikladá k žiadosti v elektronickej podobe na pamäťovom médiu). 
Doklad o zabezpečení priestorov (nájomnú zmluvu alebo zmluvu o budúcej nájomnej zmluve, alebo v prípade, ak je zriaďovateľ vlastníkom priestorov, údaje potrebné na vyžiadanie listu vlastníctva z Katastra nehnuteľností: názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva).
Doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o ochrane pred požiarmi (ide o doklady, ktoré vydáva príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva; inšpektorát práce; okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru). 
Vyjadrenie obce, ak je zriaďovateľom regionálny úrad školskej správy.
Vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy (obecná rada školy).
Ak zriaďovateľ žiada aj o zaradenie školského zariadenia, ktoré bude súčasťou školy (napr. školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň) predkladá doklady podľa bodu 2,3,4,5 aj pre toto školské zariadenie.


