
Materská škola Valaská Dubová 39, 034 96 Valaská Dubová 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021    

     

Riaditeľka Materskej školy Valaská Dubová 39, 034 96 Valaská Dubová, po dohode so 

zriaďovateľom MŠ Obcou Valaská Dubová oznamuje, že zápis deti do materskej školy na 

školský rok 2020/2021 sa uskutoční:  

od  30. 4. 2020 do  31. 5. 2020 

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 a v súlade s §3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o MŠ 

v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.:  

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:  

 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 prijíma dieťa:  

 ktoré dovŕšilo piaty rok veku, 

 s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 

 s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 

Deti vo veku od dvoch do troch rokov budú prijímané vo výnimočných prípadoch podľa 

kapacitných možností MŠ a v prípade zabezpečenia vhodných materiálnych, personálnych 

a iných podmienok.  

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu.  

 

Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu a prijaté preventívne opatrenia MŠ 

informuje zákonných zástupcov o základných zmenách pri realizácii zápisu: 

 

 Podávanie žiadostí do MŠ sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. 



Materská škola Valaská Dubová 39, 034 96 Valaská Dubová 

 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 

 

Tlačivo - žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je dostupná na webovom sídle školy 

www.zsmsvdubova.sk časť Dokumenty - Žiadosť do MŠ. 

 

Vypísanú a obidvoma rodičmi podpísanú žiadosť je potrebné poslať poštou na adresu MŠ: 

Materská škola Valaská Dubová 39, 034 96 Valaská Dubová, alebo oskenovanú na 

zsmsvdubová@gmail.com  

 

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej 

školy písomne do 30.  júna 2020. 

Po ukončení opatrení v dôsledku šírenia choroby COVID 19 a otvorenia škôl Vás budeme 

kontaktovať.  

Ďakujeme za pochopenie 

                                                                                       Mgr. Renáta Géryová 
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