
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2020/2021 

Vzhľadom na novelu školského zákona, týkajúcu sa § 20 ods. 2, v 

ktorej sa zmenil termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej 

dochádzky na čas od 1.apríla do 30.apríla. Zároveň na základe 

odporúčania MŠVVaŠ SR, aby bola zabezpečená nadväznosť zápisov 

do základnej školy a následne do materskej školy a aby bolo možné 

pri prijímaní detí zabezpečiť voľné kapacity pre deti s odloženým 

začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky oznamujeme, že 

prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa 

uskutoční v termíne od  4.mája  2020 do 31.mája 2020. 

Žiadosť do MŠ si môže rodič vyzdvihnúť u riaditeľky školy priamo v 

MŠ (na základe dohodnutého termínu – telefonicky), alebo stiahnuť 

z webovej stránky MŠ www.msmssp.sk (tlačivo na stiahnutie). 

Rozhodnutie o prijatí alebo  neprijatí dieťaťa do materskej školy 

bude riaditeľkou školy oznámené e-mailom alebo telefonicky 

zákonným zástupcom detí najneskôr do 30.06.2020. Rozhodnutie 

v printovej podobe zákonný zástupca podpíše pri nástupe dieťaťa 

do materskej školy, prípadne po skončení pandémie aj skôr.  

Dieťa do MŠ je možné prijať na akúkoľvek dobu, ktorú v žiadosti 

uvedie zákonný zástupca. Ak v žiadosti nebude uvedená doba, dieťa 

sa do MŠ prijíma na celé predškolské obdobie a rozhodnutie sa 

vydáva len raz. Ak bude dieťa do MŠ prijaté na adaptačný resp. 

diagnostický pobyt (t.j. na dobu určitú), po jeho ukončení predkladá 



zákonný zástupca dieťaťa novú žiadosť a následne vydá riaditeľ MŠ 

nové rozhodnutie o prijatí do MŠ.  

Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné 

podmienky a deti dosahujú požadovanú úroveň v oblasti 

hygienických návykov a sebaobsluhy (dieťa odplienkované). 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský 

rok 2020/2021 . 

Spôsoby a možnosti podania žiadosti: 

Zmena!!!! Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na školský rok 

2020/2021 sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. 

Ako doručíte žiadosť ? 

1. e-mailom v termíne od 04.05.2020 do 31.05.2020 (žiadosť je 

potrebné vyplniť, vytlačiť, podpísať oboma rodičmi a poslať 

naskenovanú vo formáte PDF alebo RTF na e-mailovú adresu 

materskej školy : skolka.mslovenskej@gmail.com 

2.osobne: 

a) vhodením do schránky umiestnenej na bránke materskej školy 

v termínoch od 04.05.2020 do 31.05.2020  

b) doručiť osobne prostredníctvom telefonického dohovoru 

s riaditeľkou školy na telefónnom čísle 0903 428 289 v termínoch od 

04.05.2020 do 31.05.2020 

3. poštou: list adresovať:   Riaditeľstvo materskej školy 

                                               Matice slovenskej 740/7 

                                               091 01 Stropkov  



Pri vypĺňaní žiadostí prosíme  rodičov  o dôkladné zapísanie 

všetkých  požadovaných údajov. Potvrdenie o zdravotnom stave 

dieťaťa sa v súčasnej situácii nebude vyžadovať. Potvrdenie zákonný 

zástupca doručí materskej škole po skončení pandémie.  

 

KRITÉRIA A PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY:  

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma 

spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. Prednostne sa 

prijímajú deti, 

•ktoré dovŕšili piaty rok veku,  

•deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou  

•deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

Pri zvýšenom záujme o prijatie detí do MŠ sa uprednostnia deti, 

ktoré: 

 dovŕšili tri roky k 31.08.2020 

 dovŕšia tri roky k 31.12.2020  

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od 

kapacitných možností materskej školy. Deti mladšie ako tri roky sa pri 

prijímaní nesmú uprednostniť pred staršími deťmi; ich prijímanie je 

podmienené uspokojením žiadostí zákonných zástupcov detí vo veku 

od troch do šiestich rokov. Do materskej školy nemožno prijať dieťa 

mladšie ako dva roky, a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický 

pobyt. Dvojročné deti sa prijímajú iba výnimočne ak je uspokojený 



záujem o umiestnenie starších detí a škola má na ich prijatie 

vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky. 

 

V Stropkove :  27.04.2020                             Mgr. Jana Klebanová,  

                                                                              riaditeľka školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


