
 

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY 

 

Riaditeľka MŠ Centrum 2496/29 vo Zvolene Vám oznamuje, že  oficiálny zápis detí        
do materskej školy pre školský rok 2020/2021 bude 

od 11.mája do 15.mája 2020 

Zápis bude prebiehať v zmysle Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky zo dňa 26.marca 2020 s dôrazom na dodržiavanie 
hygienicko-epidemiologických opatrení. 

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude prebiehať bez 
osobnej prítomnosti detí. 

Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu ponúkame rodičom viac alternatív 
doručenia, resp. podávania žiadosti do MŠ: 

1. zaslanie zoskenovanej žiadosti s podpismi zákonných zástupcov dieťaťa na e-mail 
materskej školy mszvcentrum@gmail.com (v prípade prijatia dieťaťa prinesiete originál 
žiadosti pri nástupe do MŠ), 

2. vhodenie do poštovej schránky na budove MŠ - v obálke 

3. osobne za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení   
 - denne od 8.00 do 12.00 hod. v uvedenom týždni s ochranným rúškom, dodržanie min. 
2 m vzdialenosti. 

Poznámka: Uprednostňujeme alternatívu 1. a 2. 

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 výchovnovzdelávacími 



potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický 
pobyt. 

ŽIADOSŤ si môžete stiahnuť na webovom sídle MŠ, alebo vyzdvihnúť u riaditeľky MŠ 
v čase zápisu v uvedených hodinách. 

 

PODMIENKY  PRIJÍMANIA  DETÍ : 

Prednostne sa prijímajú 

deti, ktoré dovŕšili piaty rok vek 

deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou /ďalej OPŠD/ - vzhľadom na mimoriadnu 
situáciu Rozhodnutie o odklade PŠD zo ZŠ, Správu a odporúčania z CPPPaP, potvrdenie 
o odklade PŠD od detského lekára doručí zákonný zástupca dodatočne, najneskôr do dvoch 
týždňov po začatí prevádzky MŠ. 

deti s dodatočne OPŠD   – potrebné doručiť novú Žiadosť o prijatie dieťaťa    
s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, doložiť  rozhodnutie o dodatočnom OPŠD od  
riaditeľa ZŠ, Správu a odporúčania z CPPPaP, potvrdenie o odklade PŠD od detského lekára   

deti od dvoch rokov sa prijímajú až po prijatí detí vo veku od 3 do 6   rokov, detí s OPŠD 
a po zvýšení voľných kapacít v materskej škole. 

Ostatné podmienky prijímania detí po prerokovaní s pedagogickou radou : 

  V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší ako umožňuje kapacita 
  školy, prednostne bude prijaté 

-  dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje našu MŠ. 

  -  dieťa od dvoch rokov - pri prijímaní sa bude prihliadať na dátum dovŕšenia 3 rokov a na 
     úroveň zvládnutia základných hygienických a stravovacích návykov 

Termín vydania písomného Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí a spôsob doručenia  
bude zverejnený na základe usmernenia zriaďovateľa Mesto Zvolen.  
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