
INFORMÁCIE K ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA 
ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 

 

V súlade s § 59 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
v platnom znení a na základe opatrení príslušného orgánu v mimoriadnej situácii sa žiadosť 
o prijatie dieťaťa do Materskej školy Vyšná Rybnica na predprimárne vzdelávanie v školskom 

roku 2021/2022 podáva formou tzv. zápisu, ktorý sa uskutoční 

 

v termíne: od 10. mája do 13. mája 2021 

 

 

Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: 

 

1.  Zápis sa uskutoční v súlade s § 28a, 28b, 59 a 59a zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, 
sa podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; 
elektronickou formou, poštou alebo osobne vhodiť do poštovej schránky pri vchode do 
budovy základnej školy ( vložiť do obálky a označiť - ,,do rúk riaditeľke materskej školy“ )  
v termíne od 10.05.2021 do 13.05.2021 v určenom čase od 09:00 h. do 16:00 h.Riadne 
vyplnenú a preskenovanú žiadosť posielajte na e-mail: msvysnarybnica@gmail.com , poštou 
na adresu: Materská škola Vyšná Rybnica, Vyšná Rybnica 138, 072 41.  
 

* Ak zákonný zástupca dieťaťa nemá technické podmienky na vytlačenie žiadosti o prijatie 

dieťaťa do materskej školy, môže si vyzdvihnúť formulár ,,žiadosti“ aj osobne na základe 

vopred dohodnutého telefonického dohovoru s pedagogickým personálom materskej školy 

na tel. čísle 056/6595291 . 

 

2.  Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, 

ktorej súčasťou je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej 

spôsobilosti dieťaťa a o jeho povinnom očkovaní. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie 

je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej 

spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole. 
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Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, k žiadosti sa prikladá aj 

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie 

všeobecného lekára pre deti a dorast. Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť 

jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP do bežnej materskej školy. 

 

3.  Pre dieťa, ktoré k 31.8.2021 dovŕši vek 5 rokov, je predprimárne vzdelávanie v šk. roku 
2021/2022 povinné. Tieto deti sa prijímajú do MŠ prednostne, ak majú trvalé bydlisko v obci 
Vyšná Rybnica. 

 

4.  Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k 31.8.2021 dovŕši 6. rok veku, ale nedosiahlo školskú 
spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, môže požiadať 
riaditeľku materskej školy o pokračovanie predprimárneho vzdelávania. Ak takéto dieťa 
v šk. roku 2020/2021 nenavštevuje materskú školu, môže jeho zákonný zástupca požiadať 
o prijatie dieťaťa do MŠ. 

 

5.  Podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy: 

Do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Deti po dovŕšení 2 rokov veku môžu byť 

prijaté do materskej školy po dohode s riaditeľom MŠ, a to v prípade, ak to dovoľuje 

kapacita materskej školy a deti dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických 

návykov a sebaobsluhy. 

 

6.  Materská škola vyžaduje pri zápise údaje v rozsahu: 

-  meno a priezvisko dieťaťa, jeho dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné 
číslo, štátnu príslušnosť, národnosť, 

-  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zákonných zástupcov dieťaťa, telefonický 
kontakt a podpisy oboch zákonných zástupcov dieťaťa, 

Ak sa dieťa alebo zákonný zástupca nezdržiava na adrese trvalého pobytu, uvedie sa miesto, 
kde sa obvykle zdržiava. 

 

7.  Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2021/2022 vydá riaditeľka školy  

v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti.   

 

8.  Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do materskej školy. 



 Na predprimárne vzdelávanie: 

 sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania 

povinné, 

 deti s pokračovaním predprimárneho vzdelávania. 

Ostatné podmienky prijatia: 

 dieťa v kalendárnom roku dovŕši 3 roky  (postupnosť od najstaršieho po najmladšie 

dieťa), 

 uprednostňujeme súrodencov detí, ktoré už materskú školu navštevujú, 

 ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy. 

 
 

Dieťa by malo pri nástupe do MŠ ovládať: 

 základné hygienické návyky (používanie WC – nepoužíva plienky, umývanie a utieranie 

rúk, používanie vreckovky); 

 samostatne jesť (používať lyžicu) a piť z hrnčeka; 

 malo by byť pri obliekaní aktívne (nie je nevyhnutné, aby sa vedelo celkom samé 

obliecť, vyzliecť, uviazať si šnúrky); 

 má si poznať svoje veci; 

 malo by sa vedieť na určitý čas zaobísť bez rodičov. 

 
 
 
 

V prípade bližších informácií k zápisu nás kontaktujte prostredníctvom  
e-mailu. 
 
 
 
 
 
 
         Petra Vidovičová v.r. 
Vo Vyšnej Rybnici,   dňa 03.05.2021                                               ............................................. 
                                     Petra Vidovičová 

      riaditeľka  MŠ 
 


