
                      ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY KANIANKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

Riaditeľka materskej školy v Kanianke oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR zo dňa 26. marca 2020 sa menia podmienky a dátum podávanie žiadostí prijatia dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie nasledovne:   

• podávanie žiadosti bude bez osobnej prítomnosti elektronickou formou po stiahnutí vyplnení žiadosti 

zo stránky obce Kanianka   v kolónke aktuálne oznamy,  
ďalšia možnosť vyzdvihnutia žiadosti bude pri vstupe do obecného úradu na schránke na to 

určenej a taktiež v MŠ vo dvore pri vstupe na schránke s označením ZÁPIS DO MŠ. 

• 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, 

• ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať 

predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní 

zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie 

o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude 

prijaté len na diagnostický pobyt. 

Kritéria prijímania detí do MŠ 

a)  prednostne sa prijíma  dieťa /spravidla obyvateľ obce/, ktoré dovŕšilo piaty rok veku k 1. septembru príslušného 

kalendárneho roka, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a  dieťa s dodatočne 

odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,  

b)  deti vo veku od 3 do 4 rokov  / spravidla obyvateľ obce/, s nástupom od 2. 9. daného školského roku,  

c) dieťa  vo veku od 2 rokov / spravidla obyvateľ obce/, s nástupom od 2. 9. daného školského roka s osvojenými 

hygienickými zásadami ak sú splnené osobitné podmienky (hygienické, kapacitné s minimálnym vekom  2,5 roka). 

d) počet detí navštevujúcich MŠ je limitovaný kapacitou, personálnym a finančným zabezpečením. 

 

Termíny podania žiadosti: 
v termíne od 04.5.2020 do 20.5.2020 možnosti podania žiadosti 

• preskenovanú žiadosť odoslať  elektronicky na mailovú adresu:ms@kanianka.sk, 

• vyplnenú žiadosť  vložiť do označenej schránky ZÁPIS DO MŠ pri dverách  obecného úradu, 

• vyplnenú žiadosť  vložiť do označenej schránky ZÁPIS DO MŠ v MŠ pri vstupe vo dvore MŠ. 

 

Zákonní zástupcovia budú mať možnosť vyzdvihnutia a odovzdania žiadosti aj osobne  a to nasledovne: 

• vyzdvihnúť si môžu žiadosť osobne v MŠ dňa 04.05.2020 čase od 10.00 hod. do 15.00 hod. 

• odovzdať žiadosť  môžu osobne bez prítomnosti detí v MŠ dňa 18.05.2020 v čase od 10.00 hod. 

do 17.00 hod. 

 

Poznámka: Pozor na správne vypisovanie údajov dieťaťa / meno, priezvisko, rodné číslo - podľa rodného 

listu dieťaťa, miesto narodenia /. 

 

Informácie o zápise: 

• webové sídlo obce Kanianka v kolónke aktuálne oznamy 

• tel. kontakt: 0908 758 050 – riaditeľka MŠ, Mgr. Marieta Bielická 

• e- mail.:ms@kanianka.sk 

Prílohu žiadosti tvorí  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého 

súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. 

Tento rok bude toto potvrdenie  ako samostatná príloha, prosíme ak to bude možné doručiť ju hneď so 

žiadosťou. 

Ak nebudú môcť rodičia splniť hore uvedenú požiadavku odovzdania lekárskeho potvrdenia,  bude ešte rodičom 

umožnené originál žiadosti aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa odovzdať pri nástupe dieťaťa do MŠ    

2. 9. 2020. 

Ďalšie podrobnosti, prípadné zmeny budú priebežne doplnené. 

Na stránke obce Kanianka rodičia  budú v čas informovaní o termíne a spôsobe vydania a prevzatia  Rozhodnutia 

o prijatí resp. neprijatí dieťaťa.  

 

https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf

