
Zápis detí do materskej školy na školský rok
2022/2023

Materská škola, 29.augusta 384/2A, Most pri Bratislave
 
 

OZNÁMENIE
o zápise detí do Materskej školy

 
na školský rok 2022/2023

Zápis detí do materskej školy  sa
uskutoční v dňoch

2.5. 2022 až 6.5.2022
Písomné žiadosti bude možné doručiť:                                                                                          
osobne, poštou, alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-
mailu              elektronického podania doručeného do elektronickej schránky
MŠ                                   elektronického dokumentu,  ktorý je  autorizovaný
kvalifikovaným  elektronickým  podpisom
 
Pre zapísanie dieťaťa do materskej školy rodič vyplní a podľa pokynov odošle/doručí
žiadosť,  ktorú  nájde  na  web  stránke  materskej
školy htt  p  s://msmosticata.edupage.org/                                     
Žiadosť o prijatie podpisujú obidvaja zákonní zástupcovia.

Súčasne so žiadosťou je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od 
všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. V 
prípade, že rodič žiada o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, musí priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie.
Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 je 
predprimárne vzdelávanie povinné.
Deti sú prijímané do materskej školy spravidla od troch do šiestich rokov veku. Dieťa, 
ktoré už navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2022 (vrátane) dosiahne päť 
rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy 
automaticky od 1. septembra 2022 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne 
vzdelávanie.
Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností 
materskej školy.  Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá
riaditeľka do 30. júna 2022.
Podmienky prijatia:

   do materskej školy sa prijímajú deti ktoré dosiahnu do 31.8.2022 vek 3 

roky
   pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2022 je predprimárne 

vzdelávanie povinné.



   povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, 

ak sa rodič nerozhodne   inak.
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej
školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

3. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, 
podľa miesta trvalého bydliska,

4. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho 
vzdelávania,

5. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
6. poradie od najstaršieho po naplnenie kapacity
7. podanie žiadosti opakovane od času, kedy dieťa dovŕši vek 3 rokov
8.

Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia, aby sa v areáli materskej školy
nezhromaždilo naraz veľa ľudí, rodičia budú nosiť žiadosti  nasledovne:

Každý deň od 2.5.2022  do 6.5.2022 od 9:00 h do 12:00 h podľa abecedy:

2.5.2022 priezviská od A až D
3.5.2022 …………..od E až CH
4.5.2022…………...od I až M
5.5.2022…………...od N až S
6.5.2022…………...od T až Z

Osobná  prítomnosť  detí  pri  úkonoch  súvisiacich  s  prijímaním  na  predprimárne
vzdelávanie  sa riadi  aktuálne  účinnými  vyhláškami  Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky
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