
Prihlásiť sa 
Napíšte nám 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V NACINEJ VSI  

NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 

 
PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE  

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že pri prijímaní detí bude postupovať v zmysle 
zákona NR SR č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole a v zmysle 
usmernenia zriaďovateľa k prijímaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ. 

Zápis detí do materskej školy sa uskutoční v termíne od 11.5.2021 do 14.5.2021 
vrátane v čase od 10,30 do 12,00 v budove materskej školy za dodržania aktuálnych 
protiepidemických opatrení, 
 
PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 

Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie podľa všeobecne 
platných podmienok vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 209/2019, ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré 
je predprimárne vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska, a ktoré 
dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta 2021. 

2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú spravidla deti od troch rokov veku. 
3. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné 

materiálne, personálne a iné potrebné podmienky - vrátane kapacitných možností 
školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný 
pobyt alebo diagnostický pobyt. 

4. Na zápis je potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť zákonného 
zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ“ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od 
všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní 
dieťaťa (môžete si ju stiahnuť, alebo ju vyplníte pri zápise ), rodný list dieťaťa 
a občiansky preukaz zákonného zástupcu. 

 
 

 
 

https://www.msmiskovecka.sk/rodicovska-zona
https://www.msmiskovecka.sk/napiste-nam
https://www.msmiskovecka.sk/dokumenty/dokumenty-pre-rodicov/ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms.pdf
https://www.msmiskovecka.sk/dokumenty/dokumenty-pre-rodicov/ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms.pdf

