
MATERSKÁ ŠKOLA VEĽKÁ ČALOMIJA 65, 99109 VEĽKÁ ČALOMIJA 

 

Riaditeľka Materskej školy, Veľká Čalomija č. 65 po dohode so 

zriaďovateľom obce Veľká Čalomija a v súlade s legislatívou 

 

 

 

Určuje 

 

Zápis deti do Materskej školy, Veľká Čalomija č. 65 pre školský rok 

2020/2021 nasledovne 

 

Termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa do MŠ:  

04.05.2020 v čase od 9:00 do 12:00 hod. 

Miesto vyzdvihnutia (web) a podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do 

MŠ: Materská škola, Veľká Čalomija č. 65. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Veronika Molnárová     Pásztor Roman  

Učiteľka MŠ       starosta obce 
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Podmienky na prijatie: 

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, 

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok 

plnenia povinnej školskej dochádzky,  

- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej 

dochádzky, - dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú 

vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky 

(predovšetkým kapacitné podmienky). 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie 

ako dva roky a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt. 

 

Prednostne sa prijímajú: 

- Deti ktoré dovŕšili vek 5 rokov /predškoláci/ 

- Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

- Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou 

- Deti ktoré do 31.8.2020 kalendárneho roku dovŕšili 3 rok veku a majú 

súrodenecký vzťah MŠ 

 

Forma a priebeh zápisu: 

- Deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu ktorú 

predloží riaditeľka MŠ zákonných zástupcom 

- Žiadosť obdrží rodič v MŠ (web) 

- Do 30.06.2020 riaditeľka vydá zákonným zástupcom rozhodnutia 

o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na nasledujúci školský rok 2020/2021 

- Ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní 
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K zápisu je potrebné priniesť: 

- Rodný list dieťaťa 

- Kartičku poistenca dieťaťa 

 

Prijatie dieťaťa: 

Po skončení zápisu riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie podľa 5 ods. 13 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 v súlade s 59 ods. 4 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 

predpisov, v súlade s 5 ods. 7 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. 

o materskej škole. 

 

Písomné rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ rodičia dostanú 

do 30. júna 2020. 
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OZNAM – prijímanie detí do MŠ 

Riaditeľka MŠ Veľká Čalomija č. 65 oznamuje, že žiadosť o prijatie do MŠ si 

môžu zákonní zástupcovia deti vyzdvihnúť v MŠ. (web) 

Žiadosť o prijatie podpíše zákonný zástupca a odovzdá  

Termín odovzdania vyplnenej žiadostí je: 4.5.2020 

Miesto: MŠ, osobne u riaditeľky MŠ, učiteľky MŠ 

Čas: od 9:00 – do 12:00 h. 

 

Podľa voľnej kapacity sa prednostne prijímajú: 

- Deti ktoré dovŕšili vek 5 rokov /predškoláci/ 

- Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

- Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou 

- Deti ktoré do 31.8.2020 kalendárneho roku dovŕšili 3 rok veku a majú 

súrodenecký vzťah MŠ 

 

Podmienky prijatia do MŠ: 

- Do MŠ sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu. 

- Spravidla sa prijímajú deti od troch rokov do šiestich rokov. 

- Deti do dovŕšení 2,5 roka sa môže prijať ak sú samostatné a ak bude voľná 

kapacita v MŠ a uspokojený záujem zákonných zástupcov detí  od 3 do 6 

rokov a detí ktoré sa prednostne prijímajú. 

- Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského 

roka ak sú voľné kapacity v MŠ. 

 

 

 

 



Zverejnené na: 

- Nástenke MŠ 

- Informačnej tabuli obce 

- Vyhlásením do obecného rozhlasu 

 

Vo Veľkej Čalomiji dňa 24.04.2020             Bc. Veronika Molnárová 

          Učiteľka MŠ 
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Kritéria pre prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ. 

 

Vek dieťaťa od 3 do 6 rokov. 

Prednostne sa prijímajú: 

- Deti ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31. augusta príslušného kalendárneho 

roku  a do určeného termínu podajú žiadosť do MŠ. 

- Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou ktoré spravidla  do 15. 

apríla príslušného kalendárneho roku odovzdajú písomné rozhodnutie 

riaditeľa ZŠ o odklade plnenia PŠD. 

- Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou 

- Deti ktoré do 31.8.2020 kalendárneho roku dovŕšili 3 rok veku a majú 

súrodenecký vzťah MŠ. 

Ostatné kritériá: 

- Deti ktoré majú trvalý pobyt v obci 

- Deti ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra 2020 

- Deti ktoré k 31. augusta 2020 dovŕšia 3 roky veku života a do určeného 

termínu 31.05.2020 podajú prihlášku do MŠ 

- Deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca 

- Dieťa po 2,5 roka veku sa môže prijať ak sú samostatné a ak bude voľná 

kapacita v MŠ a uspokojený záujem zákonných zástupcov detí od 3 do 6 

rokov a detí ktoré sa prednostne prijímajú. 


