
 

 

V zmysle § 59, § 59a  zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a vyhlášky č. 438/2020 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 

308/2009 Z.z. 

zápis detí do Materskej školy Nemešany 62, 053 02 Spišský Hrhov 

sa uskutoční  v termíne 

od 03.05.2021  do 07.05.2021 

v čase od 07.00 hod. do 12.30 hod. 

 

Forma a priebeh zápisu: 

 zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca dieťaťa) spolu s dieťaťom, ktorý bude 

realizovaný v zmysle  dodržania hygienicko-epidemiologických podmienok 

 zákonný zástupca, ktorý sa z vážnych príčin nemôže na zápis dostaviť, zašle 

elektronickou formou žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej 

školy potvrdenú  lekárom, prípadne telefonicky si dohodne iný termín stretnutia 

 zákonný zástupca predloží pri zápise vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej 

školy spolu s lekárskym potvrdením, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom 

očkovaní, nie starší ako tri týždne 

 ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, 

zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do jeho osobnej 

starostlivosti 

 žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej škole je na webovej stránke našej obce 

 v čase zápisu  môže byť priebeh podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej 

školy upravený, prípadne zmenený vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii, 

O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať na webovej stránke našej obce. 



Podmienky prijatia: 

- na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku 

- na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je            

plnenie  predprimárneho vzdelávania povinné. S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre 

každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021  predprimárne vzdelávanie 

povinné a bude uprednostnené podľa trvalého bydliska 

- ďalej sa prednostne prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou 

-  deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou 

- deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca 

V prípade nejasnosti, alebo otázok na tel. číslo p. riaditeľka.: +421 905 840 063,  

                                                                            e-mail:danieladzuganova@gmail.com 

 

 

Mgr. Daniela Džuganová, riaditeľka materskej školy 

  

 


