
OZNÁMENIE O ZÁPISE DETÍ 

    DO MATERSKEJ ŠKOLY  

pre školský rok 2019/2020 

 

Riaditeľka Materskej školy v Machulinciach ul. Kopanická 287/6 vyhlasuje 

zápis detí do MŠ  na základe § 3 Vyhlášky Ministerstva školstva SR 

č.306/2008 Z.z. o materskej škole o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v znení neskorších predpisov. 

Do   materskej školy sa prijímajú deti od 2,5 do 6 rokov. 

Prihlášky na školský rok 2019/2020 sa prijímajú 

od 02.05.2019 do 10.05.2019 od 10:00 hod – 15:00 hod. v Materskej škole. 

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ na Predprimárne vzdelávanie: 

 

 Podanie žiadosti zákonným zástupcom dieťaťa (tlačivo si vyzdvihnite v MŠ od 

10.04.2019 do 30.04.2019, alebo na stránke obce Machulince). 

 Vystavenie potvrdenia lekárom o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, záznam 

o absolvovaní  povinného očkovania (súčasť žiadosti). 

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

školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

 Uprednostňujeme deti zamestnaných rodičov, alebo deti rodiča samoživiteľa. 

 Ak je voľná kapacita do MŠ sa prijímajú deti mladšie ako 3 roky, alebo deti 

z vedľajších obcí.  

 Na zápis je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz 

zákonného zástupcu. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími 

potrebami zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie. 

 

 

Forma a priebeh zápisu: 

a)  zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom  



b)  zápis sa uskutoční formou pohovoru a oboznámenia rodičov o poskytovaných 

službách v materskej škole  

c)  dieťa môže byť prijaté do MŠ iba na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu, spolu s doloženým potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného 

lekára pre deti a dorast. 

d)  vyplnenú žiadosť predkladá zákonný zástupca najneskôr do 14 dní riaditeľstvu 

Materskej školy v Machulinciach. 

Prijatie dieťaťa do materskej školy: 

Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky 

materskej školy spravidla do 30.júna 2019. 

 

Kontakt:037/6301312, 

 

                                                                                                                         V. Lukáčová 

  Riaditeľka MŠ 

 

 


