
 

ZÁPIS  DETÍ  DO MATERSKEJ   ŠKOLY  V PRIEPASNOM 

Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom podľa  §59 ods. 4 zákona č. 

245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov 

oznamuje, že  

žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej 
školy na školský rok 2022/2023 sa budú prijímať  

od 9. mája do 13. mája 2022. 
 

PRE DIEŤA, KTORÉ DOSIAHLO 5. ROK VEKU K 31.8.2022, 
 JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ ! 

 
Podmienky prijímania  
 
 
Prednostne sa prijímajú : 
 

 deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, t.j. - deti, ktoré do 
31.8.2022(vrátane), dosiahnu 5 rokov veku a to prednostne zo spádovej oblasti 
materskej školy 

 deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a ich zákonný zástupca požiadal 
o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania  

 súrodenci detí navštevujúcich materskú školu 

 deti z obce Priepasné / s trvalým pobytom v obci Priepasné/ 

 ostatné v závislosti od voľnej kapacity, deti postupne podľa ich veku /od 

najstaršieho po najmladšie/ 

 deti od troch rokov veku s osvojenými hygienickými a sebaobslužnými  návykmi 

 

 



Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma dieťa spravidla od troch 

rokov veku. 

 Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do MŠ, ak sú vytvorené vhodné 

materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Do MŠ nesmie byť prijaté dieťa, 

ktoré nedovŕšilo dva roky veku. 

Podmienkou prijatia dieťaťa je zvládnutie základných hygienických a sebaobslužných 

návykov – ( odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní ). Dodatočné 

zistenie ich nezvládania môže byť dôvodom na prerušenie dochádzky. 

 

Žiadosti sa prijímajú: 

 

1. Elektronicky: na emailovú adresu:  skolka@priepasne.sk, alebo podľa zákona č. 

305/2013 Z. z.  zákona o e-Governmente 

2. Poštou na  adresu: Materská škola, Priepasné 115, 909 15  Priepasné                                                           

3. Osobne v materskej škole  

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. 

V súlade s  platnou legislatívou o ochrane osobných údajov, musí byť žiadosť 

podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami. Prílohou žiadosti o prijatie do MŠ je 

potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,bez ktorého je žiadosť neplatná. Súčasťou 

potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povinného 

očkovania. 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami / ŠVVP/ 

 zákonný zástupca predloží : 

- žiadosť o prijatie 

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní 

- vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie 

- odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast 

 

Žiadosť si môžete stiahnuť na webovej stránke obce v sekcii  materská škola/zápis do 

škôlky. 

https://www.priepasne.sk/sk/Obec/Materska-skola/Zapis-do-skolky.alej 

 

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude vydané  

do 15.6.2022.     
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