
Materská škola Ždaňa, Jarmočná 96 /13A, 044 11 

O Z N A M – prijímanie detí do MŠ 

Riaditeľka Materskej školy v Ždani, po dohode so zriaďovateľom Obcou Ždaňa a v súlade s legislatívou 

oznamuje rodičom, že prijíma Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 

2020/20201 do tunajšej materskej školy od 30.apríla do 31.mája. 

Prihlášku do MŠ môžete osobne odovzdať 6. mája a  7. mája 2020 v čase  od 13.00 hod - 16.00 hod, 

alebo zaslať na mail: mszdana@gmail.com do 31.5.2020. 

Do materskej školy možno prijať /podmienky na prijatie/:  

-  dieťa od troch do šiestich rokov veku, 

 - deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté , ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné 

potrebné podmienky, 

  -  dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej    

dochádzky,  

 

  -  dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej 

dochádzky. 

 Prednostne sa prijímajú: 

  -  deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov / predškoláci /, 

  -  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 

  -  deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

Forma a priebeh zápisu: 

 
 1.podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa 

komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti 

od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-

epidemiologických opatrení,  

2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa 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,  

3. 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, 

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  bude rodičom 

doručené  najneskôr do 30. júna 2020. 

Prerokované s  pedagogickou radou MŠ                                                     dňa : 12.3.2020 

Prerokované so zriaďovateľom                                                                    dňa:  13.3.2020 

Zverejnené na:                  -     informačnej tabuli obce, 

-     webovom sídle obce, 

-     vyhlásením do obecného rozhlasu. 

 V Ždani 9.4.2020                                                                                         Mgr. Beáta Bakšiová, riad. MŠ 

mailto:mszdana@gmail.com

