
Základná škola s materskou školou, Dolné Zelenice 109, 92052 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe 

žiadosti zákonných zástupcov detí prijímať do MŠ pre školský rok 2020/2021 nasledovne: 

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča / zákonného 

zástupcu/  od 30.04.2020 do 25.05.2020 . 

Žiadosť o prijatie nájdete na webovej stránke ZŠ s MŠ Dolné Zelenice.  

Papierovú formu žiadosti si môžete vyzdvihnúť osobne v MŠ: 

04.05.2020 od 8,00 do 11,00hod.  

 

Vyplnenú žiadosť môžete posielať mailom na  adresu qmsdolnezelenice@gmail.com , alebo 

ak vám vyhovuje odovzdať osobne v MŠ v týchto termínoch: 

18.05.2020 od 8,00 do 11,00hod. 

25.05.2020 od 8,00 do 11,00hod. 

Podmienky pre prijatie detí: 

Prednostne sa prijíma dieťa v zmysle zákonných podmienok,  t.j., 

- dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku k 31.08.2020 

- dieťa s odloženou školskou dochádzkou 

- dieťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou 

 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ sa bude postupovať 

nasledovne: 

- uprednostňujú sa deti, ktoré dovŕšili 3 rok života k 31.8.2020 

- uprednostnené bude dieťa s trvalým pobytom v obci 

 

Písomné rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka školy spravidla do 30. júna. 

 

Súčasťou písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je zdravotné potvrdenie od všeobecného 

lekára pre deti a dorast. Toto potvrdenie nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je 

potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnym ochorením, ktorého prejavy, alebo dôsledky by mohli negatívne 

vplývať na jeho pobyt v materskej škole alebo ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí. 

Vzhľadom na momentálnu situáciu, potvrdenie od lekára nebudeme vyžadovať, ak do času vydávania 

rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepredložia potvrdenie o zdravotnom stave 

dieťaťa, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. (t.j. maximálne na 3 mesiace a 4 hodiny denne) 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami je prílohou k žiadosti aj vyjadrenie 

príslušného  školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným 

postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. (potvrdenie od príslušných inštitúcií  nebudeme 

vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepredložia 

potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. (tj. maximálne na 3 

mesiace a 4 hodiny denne) 
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