
Riaditeľka ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša , Chlebnice 134  

 

  

určuje  

Zápis detí 

do Materskej školy   

pre školský rok 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín  podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ: 

od 30. apríla – 31. mája 2021 v čase od 7.00 do 16.00 hod.  

 

Miesto  podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ: 

        Materská škola, Chlebnice 134 

 

 



Podmienky  prijatia do MŠ: 
 

Predprimárne vzdelávanie  je povinné : 

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku 

školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej 

škole, je predprimárne vzdelávanie povinné. (245/2008 Z. z.§28a / školský zákon/) 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú: 

 deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné      

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: 

 dieťa od troch rokov veku 

 výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku 

 dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Forma a priebeh zápisu: 

 deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú rodič 

predloží zástupkyni materskej školy  

 žiadosť si vyžiada rodič v materskej škole alebo na: 

https://zschlebnice.sk/ms/nastah/ziadost_do_ms.pdf 

 zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave 

dieťaťa od praktického lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj 

o povinnom očkovaní. 

 ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca 

predloží vyjadrenie príslušného zariadenia , výchovného poradenstva a prevencie. 

Prijatie dieťaťa: 

Po skončení zápisu riaditeľka ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša  rozhodne o prijatí resp. neprijatí 

dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 1,2a ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, v súlade s § 3ods. 1 a 2  vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej 

škole. 

 Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  rodičia 

dostanú  do 30. júna 2021. 

 

V Chlebniciach 15. februára 2021                                                        Mgr. Monika Oklapková 

                                                                                                            riaditeľka školy 

https://zschlebnice.sk/ms/nastah/ziadost_do_ms.pdf

