
 
 

ZÁPIS DETÍ 
MATERSKÁ ŠKOLA HORNÉ HÁMRE 156 

 
Vážení rodičia, postup na podávanie žiadostí o prijatí dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022. 

 
Zápis sa koná v termíne: 
26.5.2021     od 1300 do 1400 hod. 
27.5.2021     od 1000 do 1100 hod. 
 
Spôsob doručenia: 

 
 

1. elektronickou formou (e-mailom) na úložisko MŠ, 
žiadosť vypísať a naskenovať aj s potvrdením od lekára 
odoslať na: materska.skola@hornehamre.sk 

 
2. písomne poštou (obyčajná zásielka – slovenská pošta) 
    na Riaditeľstvo MŠ Horné Hámre 156, 966 71 
 

 
3. osobne doručiť žiadosť do materskej školy s dodržaním    

protiepidemiologických opatrení v uvedenom termíne 
  
 

 
 

Tlačivo žiadosti je zverejnené na webe. 
 
 
 
 
 

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka 
školy do 15. júna 2021. 
Zákonným zástupcom bude rozhodnutie zaslané doporučene 
poštou, prípadne bude vydané osobne.  
 

UPOZORNENIE: píšte hlavne korešpondenčnú adresu, telefónny kontakt    
a emailovú adresu. 
  

 
  



 
 

Podmienky prijatia 
  
  

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy 

(ďalej len „žiadosť“) predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od 

všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom 

očkovaní (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“). 

  

Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná. 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca 

predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

  

Na predprimárne vzdelávanie 

- budú prednostne prijímané deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné 

podľa spádovej oblasti  

- prijatie dieťaťa po dovŕšení dvoch rokov je len výnimočne podľa kapacitných 

možností materskej školy; škola nemá vytvorené materiálne, personálne a iné 

potrebné podmienky 

- požiadavkou je dieťa bez plienok a cumľa, s osvojenými základnými 

samoobslužnými návykmi 

 

Ostatné podmienky prijímania detí 

V prípade voľnej kapacity pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa 

budú prednostne prijaté deti: 

- ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. 08. v nasledujúcom kalendárnom roku 

- ktoré dosiahnu 4 roky veku do 31. 08. v nasledujúcom kalendárnom roku  

 

Ďakujeme.  

Veríme že aj v tejto náročnej situácii zvládneme súčinne realizáciu zápisu. 

 

Teší nás, ak ste si vybrali pre Vaše dieťa našu školu. 

  

  


