
Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ktorej 

zriaďovateľom je Obec Horné Hámre  

v školskom roku 2020/2021 

 

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy 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. Riaditeľ materskej školy postupuje 

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 a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 

Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. 1.  

1. Termín a miesto zápisu  

Zákonný zástupca dieťaťa si vytlačí formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, 

alebo osobne prevezme na obecnom úrade. Vyplnenú žiadosť potvrdí lekár pre deti a dorast 

o zdravotnom stave dieťaťa a o absolvovaných očkovaniach. Potvrdenú a podpísanú žiadosť 

zákonný zástupca dieťaťa prinesie osobne riaditeľke materskej školy bez osobnej prítomnosti 

dieťaťa. 

Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je dostupný na 

webovej stránke: www.hornehamre.sk – Materská škola Horné Hámre 156 – Prihláška 

do MŠ.  

Akceptovaná bude Žiadosť aj bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťa. Ak do vydania 

rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepredložia potvrdenie 

o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný alebo diagnostický pobyt. 

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa k začiatku školského roka vydá riaditeľ 

materskej školy do 15. júna 2019.  

Vyplnenú žiadosť predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy osobne:  

V STREDU                                    27. mája 2020                   od 1500 hodiny do 1600 hodiny  

VO ŠTVRTOK                              28. mája 2020                   od 1500 hodiny do 1600 hodiny  

Nový termín preberania žiadostí z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie 

a uzatvorenia materskej školy bude oznámený na webovej stránke obce.  

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke školy predloží k nahliadnutiu rodný list dieťaťa 

a odovzdá vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením od 

všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie.  

2. Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie  

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov veku.  

3. Ostatné podmienky prijímania 

Ostatné podmienky prijímania detí nad podmienky stanovené v školskom zákone určí riaditeľ 

a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste. 

Ing. Milan Mokrý 

starosta 


