
Riaditeľka Materskej školy v Podhorí po dohode so zriaďovateľom 

a v súlade s platnou legislatívou určuje 

zápis detí  na predrimárne vzdelávanie pre školský rok 2017/ 2018 

nasledovne: 

 

 

 

Termín podávania  žiadosti sa uskutoční od 10.04 – 10.05. 2017 

 

 

Prihlášku si zákonní zástupcovia môžu prevziať v materskej škole denne od 7.00 

do 16.00 hod. u riaditeľky alebo učiteľky materskej školy. 

 

 

Písomné rozhodnutie o prijatí – neprijatí dieťaťa do materskej školy 

k termínu nástupu 01.09.2017 si zákonný zástupca prevezme osobne po 

podpísaní rozhodnutia v materskej škole v termíne do 30.05. 2017 

   



                KR I T É R I A  -  P O D M I E N K Y 

pre prijímanie detí do MŠ v Podhorí  pre školský rok:  2017/2018 

na predprimárne vzdelávanie  s nástupom od  1.9.2017 

Kritéria  boli vypracované v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský 

zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej 

škole a jej zmeny č.308/2009 sú nasledovné: 

 do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu 

 spravidla sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov jeho veku 

 výnimočne možno prijať dieťa mladšie ako tri roky ak sú splnené osobitné požiadavky 

/hygienické, bezpečnostné, materiálne, personálne, kapacitné/ 

 

Prednostne sa prijímajú deti: 

 deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku aj v prípade, keď je matka na materskej dovolenke, 

alebo sú zákonní zástupcovia nezamestnaní 

 deti s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky 

 

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy, toto usmernenie odporúča /§ 

3ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole/ pri prijímaní detí uprednostniť 

ďalšie kritéria v tomto poradí: 

 

Osobitné podmienky prijímania detí: 

 deti zamestnaných zákonných zástupcov 

 starostlivosť slobodnej matky, alebo zákonného zástupcu o dieťa 

 sociálne znevýhodnené prostredie dieťaťa – potrebné predložiť potvrdenie  

z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

 prijatí súrodenci, ktorí navštevujú materskú školu 

 

V prípade, že matka je na materskej dovolenke a dieťa je mladšie ako 5 rokov môže byť 

prijaté, pokiaľ to kapacita materskej školy povoľuje / zákon MŠ SR o materskej škole /. 

 

Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do materskej škole: 

Riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. o neprijatí na predprimárne vzdelávanie 

podľa §5 ods.13 písm. a/ zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s§59 ods.4 zákona č. 245/2008 

Kritéria – podmienky boli prekonzultované so zriaďovateľom Materskej školy. 

 

 

 

 

 

.............................. 

    starosta obce 



               


