
Materská škola Valaská Dubová 39, 034 96 Valaská Dubová 

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 

                                                    

 

Riaditeľka Materskej školy Valaská Dubová 39, oznamuje rodičom, že zápis deti do Materskej 

školy na školský rok 2022/2023 sa uskutoční:  

od  02. 5. 2022 do  13. 5. 2022 

v čase od: 10:30 hod. do 13:30 hod. 

 

• Dieťa sa do materskej školy sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu 

– prihlášky, ktorú predloží riaditeľovi materskej školy.  Žiadosť  je dostupná na web stránke 

materskej školy www.msvdubova.sk  Dokumenty - Žiadosť do MŠ (žiadosť podpísaná 

oboma rodičmi) 

• Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v MŠ po telefonickom dohovore na tel. čísle 0911 357 204 

• alebo 0918 929 448 

• Súčasťou žiadosti je potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti 

dieťaťa navštevovať materskú školu, súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (žiadosť 

podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nebude akceptovaná) 

• Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca 

predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast 

PODMIENKY PRIJÍMANIA  DETÍ  DO  MATERSKEJ ŠKOLY 

1. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, podľa 

miesta trvalého bydliska a  ktoré dovŕšia   päť rokov veku do 31. augusta 2022  

(§59 a §59a  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní – školský zákon) 

2. Deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a budú pokračovať v plnení povinného 

predprimárneho vzdelávania  (§28a ods.3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní - 

školský zákon) 

3. Deti od troch rokov  

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

kapacitných možností školy a v prípade zabezpečenia vhodných materiálnych, personálnych  

a kapacitných možností školy. 

http://www.msvdubova.sk/


Ostatné podmienky prijímania 

• Podmienkou prijatia dieťaťa do materskej školy je zvládnutie základných 

hygienických a sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť 

pri jedení a obliekaní).  

PODÁVANIE  ŽIADOSTÍ 

• Osobne  (s dodržiavaním nariadených opatrení Úradu verejného zdravotníctva, resp. 

príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva) 

• Poštou na adresu Materskej školy Valaská Dubová 39, 034 96  

• Do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri vstupe do budovy obecného úradu (obálka 

označená adresou MŠ a údajom žiadosť do MŠ) 

•  E-mailom - žiadosť vyplniť, oskenovať a pridať ako prílohu - Žiadosť do MŠ vo formáte 

PDF a zaslať na skolka@msvdubova.sk  (Spätne vám bude zaslaný mail o doručení žiadosti) 

 

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

školy písomne do 30. júna 2022 

Ďakujeme za pochopenie. 

                                                                                                   

                                                                                                 Mgr. Renáta Géryová 
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