
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 

MANKOVCE 

      Riaditeľstvo Materskej školy v Mankovciach, v zmysle § 59 školského zákona, § 3 ods 2 vyhlášky MŠ SR 

č.306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 208/2009 Z.z. o materskej škole sa zápis detí do Materskej školy 

v Mankovciach 102 ,na školský rok 2020/2021 uskutoční 

OD 18.05.2020  DO 22.05.2020 

Organizácia a spôsob zápisu: 

 

1. Zápis detí do materskej školy sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. 

2. Žiadosť  budú zákonní zástupcovia detí  posielať vyplnenú a podpísanú na emailovú 

adresu školy: ms.mankovce102@gmail.com do 22.05.2020. 

 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré je súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej 

školy, sa v určenom termíne zápisu nebude vyžadovať.   

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia 

potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. 

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať 

predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní 

zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia 

potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. 

Podmienky prijímania detí do MŠ:  

1. Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho 

veku. 

2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol 

odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené 

plnenie povinnej školskej dochádzky. 

3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s 

odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým 

začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

 

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ : 

Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené 

podmienky a k 31. augustu 2020 dovŕšia tretí rok veku. 

 

Prijatie dieťaťa: 

Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy 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. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o 

materskej škole. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k  začiatku školského 

roka vydá riaditeľka najneskôr do 30. júna 2020. 

Vzhľadom na opatrenia, priebežne prijímané v súvislosti s ochorením  COVID 19, však môže dôjsť 

k zmene plánovaného termínu vydávania rozhodnutí. Zákonní zástupcovia detí budú o termíne 

vydávania rozhodnutia vopred informovaní. 
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