
Materská škola Snakov, Snakov 49, 086 06, Malcov 

 

ZÁPIS  DETI  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY 

na  školský  rok  2020/2021 

     V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení 

vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov bude zápis 

detí  do MŠ Snakov, Snakov 49, 086 06 Malcov na školský rok 2020/2021 prebiehať 

v termíne:   

 

28.05.2020 od 13,00 hod.  do 16,00 hod. v kancelárií riaditeľky materskej 

školy bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na prísne dodržiavanie 

hygienicko-epidemiologických opatrení. 

 

      K zápisu dieťaťa je potrebné priniesť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie a rodný list dieťaťa.  

      Na účely prijímania detí do materskej školy je vyhotovený formulár, v ktorom sa 

požadujú informácie v rozsahu § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý si môžete vyzdvihnúť 

v materskej škole. Prijatá bude aj žiadosť, ktorú si zákonný zástupca napíše sám. 

 

     Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania 

rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie 

o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. 

      

Podmienky na prijatie na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021: 

 Do materskej školy (ďalej len MŠ) sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci 

školský rok. Priebežne sa do MŠ prijímajú vtedy, ak je v materskej škole voľná 

kapacita. 

 Do MŠ sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov. 

 Do MŠ sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol 

odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne 

odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 Do MŠ sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku. 

 

 

  

                                                                                                                                    Mgr. Zuzana Kovalčik 

                                                                                                                      riaditeľka MŠ 

 


