
Materská škola Nemcovce 39, oznamuje rodičom 

  

Zápis detí do MŠ  na školský rok 2021/2022 

do 1 triedy 2,5 - 6 ročných detí   sa bude konať   v termíne 

 

od 30. 4. 2021 do 17. 5. 2021 

Prijímanie detí sa koná v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších 

predpisov a zmien a vyhlášky MŠVV SR č. 306 /2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších zmien a 

predpisov. 

Zákonné podmienky prijatia dieťaťa do MŠ: 

Prednostne sa prijímajú: deti po dosiahnutí piateho roku života, deti s odloženou školskou 

dochádzkou a dodatočne odloženou školskou dochádzkou. 

Prijímajú sa deti  dva a pol ročné a staršie za predpokladu: 

- ovládania základov sebaobslužnosti – obliekanie, obúvanie, stolovanie – samostatné kŕmenie sa, 

hygiena – používanie toalety, umývanie rúk, umývanie zubov 

- po odplienkovaní 

- schopné komunikovať s okolím aspoň jednoduchými vetami 

- osobnostne pipravené na MŠ – dokážu byť odlúčené na čas od rodiny, vedia sa podeliť , .. 

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19, zápis prebehne nasledovne:  

-papierové tlačivá dostanete do poštovej schránky -  môžte vyžiadať na tel. čísle 0917354948  

(Mgr. Katarína Dubasová), alebo mailom na adrese: msnemcovcepo@gmail.com 

 - nemusíte dať potvrdiť zdravotný stav dieťaťa u pediatra, potvrdenie o očkovaní a spôsobilosti navštevovať 

MŠ  prinesiete dodatočne pri nástupe dieťaťa do MŠ 

- ak by to pre zhoršenú epidemiologickú situáciu nebolo možné, vypísanú prihlášku môžete oskenovať a 

poslať mailom na adresu msnemcovcepo@gmail.com 

- vyplnenú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať po dohode Mgr. Kataríne Dubasovej  alebo priniesť do 

vstupnej chodby MŠ. 

 -odpoveď o prijatí / neprijatí dieťaťa obdržíte písomne do 30 dní. 

 

 

 

Nemcovce   20. 4. 2021                                                                                               Mgr. Zuzana Šofranková 

                                                                                                                               (poverená riadením) 

 

 

 

 

 

mailto:msnemcovcepo@gmail.com


 

ŽIADOSŤ  O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MŠ 

 
Podpísaní zákonní zástupcovia dieťaťa žiadame o prijatie dieťaťa  

 

do Materskej školy Nemcovce 39, 08212 v školskom roku .......................... od ......................... . 

 

Meno a priezvisko dieťaťa: .............................................................................................. 

Dátum a miesto narodenia: .............................................................................................. 

Rodné číslo: ......................................  Národnosť: ........................... Štátna príslušnosť: .............. 

Trvalé bydlisko: ....................................................................  PSČ: ....................................... 

Prechodné bydlisko: .............................................................. PSČ: ....................................... 

Zdravotná poisťovňa/ číslo preukazu poistenca: ........................................................................... 

 

Meno a priezvisko matky: ................................................... Bydlisko: ................................................. 

Tel. číslo: ..................................... E-mailová adresa: .................................................................. 

Zamestnávateľ: ........................................................  Tel. číslo: ................................................. 

Meno a priezvisko otca: ...................................................  Bydlisko: .................................................. 

Tel. číslo: .................................... E-mailová adresa: ................................................................... 

Zamestnávateľ: ....................................................... Tel. číslo : ................................................... 

 

Podali ste žiadosť aj do inej MŠ? ..................... Do ktorej? ........................................................... 

 

Dieťa je / nie je* samostatné  (v používaní lyžice, pije samostatne z pohára, používaní toalety, pri obliekaní 

a vyzliekaní..). 

Prehlasujeme, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a berieme na vedomie, že v prípade 

zistenia nepravdivých informácií a údajov, nebude dieťa do materskej školy prijaté, resp. bude rozhodnuté 

o predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa. 

 

V ....................................... dňa ..................         Podpis matky ......................................... 

   

                                                                                     Podpis otca ............................................ 

 

 

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa: 

 

Dieťa je spôsobilé / nespôsobilé* navštevovať MŠ. 

Psychický vývin: .....................................................  Fyzický vývin : ..................................................................... 

Očkovanie, alergie, druh a stupeň postihnutia, iné závažné problémy: .............................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

V .................................... dňa ..................                                

 
*nehodiace sa prečiarknite                                                                                                     Pečiatka a podpis pediatra: ................................... 

 

  


