
Materská škola, Nábrežná 9, Letanovce
email: ms@letanovce.sk, web: ms.letanovce.sk

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok
2021/2022 sa budú podávať v čase:

od 1.mája 2021 do 31.mája 2021
● elektronickým podaním do elektronickej schránky MŠ
● e-mailom (naskenované tlačivo)
● písomne poštou
● osobne

Podať prihlášku osobne v priestoroch materskej školy bude možné
19. až 21.mája 2020

od 9:00hod. do 12:00hod.
za dodržania hygienicko-epidemiologických  opatrení a

bez účastí detí

Potrebné priniesť:
● žiadosť
● potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti

a dorast, súčasťou ktorej je údaj o povinnom očkovaní dieťaťa
● občiansky preukaz a rodný list dieťaťa (overenie údajov)
● ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné

predložiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie; 
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Materská škola, Nábrežná 9, Letanovce
email: ms@letanovce.sk, web: ms.letanovce.sk

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie
v materskej škole

Deti sa prijímajú na predprimárne vzdelávanie v materských školách v súlade
s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
- dieťa od troch do šiestich rokov veku
- pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne

vzdelávanie POVINNÉ (môže sa plniť aj individuálnou formou)
- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ak má MŠ vytvorené

vhodné podmienky)
- výnimočne dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné podmienky

(predovšetkým kapacitné, personálne, materiálne podmienky).

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú
podávať v čase od 1.mája do 31.mája 2021
● elektronickým podaním do elektronickej schránky MŠ
● e-mailom (naskenované tlačivo)
● písomne poštou
● osobne

Prednostne sa prijíma dieťa:
- ktoré dovŕšilo piaty rok veku = Povinné predprimárne vzdelávanie
- deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
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Ostatné podmienky
● deti sa prijímajú podľa veku
● uprednostňuje sa prijatie dieťaťa, ktorého rodičia žiadajú o predčasné vedenie

dieťaťa ako „dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie“ (potrebné
súhlasné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
a všeobecného lekára pre deti a dorast 

● uprednostňuje sa dieťa, ktoré má v materskej škole súrodenca

Dieťa sa do materskej školy prijíma v čase zápisu, ale aj priebežne v aktuálnom
školskom roku,  na základe
● písomnej žiadosti zákonného zástupcu
● potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre

deti a dorast, súčasťou ktorého musí byť údaj o povinnom očkovaní
dieťaťa.

● na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa
(overenie údajov)

Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, písomne poštou, e-mailom. Môže ju
podať ako ručne napísanú žiadosť, alebo použiť tlačivo Materskej školy.
(zverejnené na webovej stránke školy ms.letanovce.sk/na-stiahnutie/, alebo priamo
v MŠ )
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy sa vždy vydáva ako
reakcia na žiadosť o prijatie dieťaťa do 15.6.) Dieťa sa v súlade so súčasným
právnym stavom neprijíma opakovane každý rok.
Prijatie dieťaťa platí až do času, kým nezačne plniť povinnú školskú dochádzku,
alebo pokým rodič neoznámi riaditeľovi materskej školy, že dieťa nebude
navštevovať materskú školu, príp. dovtedy, pokiaľ z dôvodu opakovaného
porušovania školského poriadku nerozhodne riaditeľ materskej školy o predčasnom
ukončení predprimárneho vzdelávania.

Mgr. Žofia Vrončová
riaditeľka MŠ

3


