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Zápis detí do materskej školy Beloveža 102, na školský rok 2020/2021 

 

14.5.2020 - 15.5.2020 

 Riaditeľka Materskej školy Beloveža 102,  informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej 

škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. rodičov a verejnosť, že   ž i a d o s t i  o prijatie 

dieťaťa na výchovu a  vzdelávanie  do materskej školy k  septembru  2020 sa budú prijímať 

(v prípade potreby aj vydávať) v budove MŠ Beloveža 102, 08614 Hažlín. 

 

Forma a priebeh podania a prijímania žiadostí 

 

 

1. Podanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude prebiehať bez osobnej prítomnosti 

dieťaťa. 

 

2. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy podáva rodič/zákonný zástupca na tlačive, 

ktoré si môže stiahnuť a vytlačiť z webovej stránky obce Beloveža  https://beloveza.com/ alebo 

si ju môže vyzdvihnúť v materskej škole v termíne od 14.5.2020 - 15.5.2020, v čase od 10.00 - 

13.00 hod.za dodržania  hygienických podmienok (rúško, hygienické rukavice). 

 

3. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa vzhľadom na súčasnú epidemiologickú 

situáciu nevyžaduje. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia 

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

 

 

 

https://beloveza.com/


4. Vyplnenú žiadosť môže zákonný zástupca: 

• priniesť do MŠ osobne v termíne od 14.5.2020-15.5.2020, v čase od 10.00 - 13.00 hod. za 

dodržania hygienických podmienok (rúško, hygienické rukavice), 

• poslať poštou na adresu: Materská škola Beloveža 102, 08614 Hažlín, 

• preskenovanú odoslať elektronicky na mail:belovezams@gmail.com 

• vložiť do obálky a hodiť do poštovej schránky umiestnenej pred materskou školou. 

• vložiť do obálky a doručiť najneskôr do 31.5.2020 na Obecný úrad v Beloveži 

 Stačí si vybrať jednu z vyššie uvedených možností. 

 

Podmienky prijatia: 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. 

a v súlade § 3  vyhlášky  Ministerstva školstva  Slovenskej  republiky 

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

č. 308/2009 Z. z. prijímajú deti: 

• spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, 

• dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok  veku a  ktorému bol odložený  začiatok  plnenia povinnej 

školskej dochádzky, 

• dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, 

• dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti: 

• ktoré dovŕšili piaty rok veku,  

• s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 

• s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa mladšie ako 3 roky, ak má osvojené 

hygienické návyky a sú vytvorené vhodné  materiálne, personálne  a  iné potrebné podmienky 

(predovšetkým kapacitné podmienky). 

Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky 

MŠ  SR č.  306/2008  Z.  z. ostatné  podmienky prijímania detí. 

Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do materskej školy sa berie do úvahy kapacita tried a riaditeľ 

zohľadňuje nasledovné podmienky na prednostné prijímanie detí:  

a) dovŕšenie piateho roku veku,  

b) odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočne odložený začiatok plnenia 

povinnej školskej dochádzky,  

c) dovŕšenie tretieho roku veku dieťaťa počas školského roka, v ktorom má byť prijaté 

na predprimárne vzdelávanie. 
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Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej 

školy v súlade s § 5 ods.13 zákona  NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov do 30. júna 2020. 

 

Janka Pipasová 

riaditeľka MŠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


