
ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY                                                                                                                                                                                              

NA   ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 

Informácie o organizácii a podmienkach 

prijímania detí do MŠ k novému školskému 

roku 2018/2019 

ORGANIZÁCIA ZÁPISU 

Termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie:  

od 28. marca 2018 – do 30. apríla 2018 

Termín prevzatia rozhodnutí o prijatí dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie: do 30. júna 2018. 

 

Miesto vydávania, odovzdávania žiadostí a prevzatia rozhodnutí o prijatí na predrimárne 

vzdelávanie: Materská škola Kanianka, Pionierov 82/6.                                                         

 

POŽADOVANÉ DOKLADY 

1.Písomná žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti  od všeobecného lekára pre deti a dorast.  

2.Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca 

predloží aj písomné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a 

odporúčanie od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a 

telesným postihnutím predkladá tiež vyjadrenie príslušného odborného lekára.  

3.Ak ide o dieťa, ktoré bude mať odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, zákonný 

zástupca o tom bezodkladne informuje riaditeľku MŠ. Spravidla do 30. mája predloží 

rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky vydané riaditeľom 

základnej školy, kde bolo dieťa na zápise. 

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zákonný zástupca dieťaťa odovzdá osobne 

v materskej škole Kanianka.  

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich 

rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú splnené osobitné 

podmienky (hygienické, bezpečnostné, personálne). 

1)  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,  

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

školského roku , 

3) dieťa  vo veku od 2 rokov / spravidla obyvateľ obce/, s nástupom od 2. 9. daného 

školského roka s osvojenými hygienickými zásadami. 

4) počet detí navštevujúcich MŠ je limitovaný kapacitou, personálnym a finančným 

zabezpečením. 

 

 

 

 

 

     Schválené starostom obce                                                     Ing. Ivor Husár 

                                    starosta obce 

 

 

 

                                                                                                      

   V Kanianke  05.03.2018                                              Mgr. Marieta Bielická             

                                                                                               riaditeľka materskej školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


