
Materská škola na ul. A. Bernoláka 17,  034 01 Ružomberok 
 

           tel. č. 0903 440 793                     e-mail: msbernolaka17@gmail.com 

 

 KRITÉRIÁ PRIJATIA DETÍ 

DO MATERSKEJ ŠKOLY 

 
Zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční 

Dňa11. mája 2020 od 7:00 - 15:00 hodiny 

 
Forma a priebeh zápisu:  

 

 Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy rodič zašle na e-mail školy, alebo vhodí 

do poštovej schránky na bráne materskej školy 

 Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si rodič môže stiahnuť na webovej 

stránke mesta, alebo webstránke školy  www.vlacikovaskolka.sk,  

 Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je možné podať bez potvrdenia lekára 

o zdravotnom stave dieťaťa. Pokiaľ zákonný zástupca dotačne nedoloží toto 

potvrdenie, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.  

Žiadosť musí byť podpísaná obidvoma rodičmi alebo zákonnými zástupcami. 

 

Kritériá prijímania:  

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materských školách budú prednostne prijímané 

deti:  

1. vo veku od troch do šiestich rokov,  

2. ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej     

   dochádzky alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.  

3. vo výnimočných prípadoch, ak to kapacita dovolí aj deti od dvoch rokov. 

Podmienka prijatia: 
Dieťa ovláda hygienické návyky (plienky v prostredí MŠ nie sú prípustné, v krajnom prípade 

u 2 ročných detí len na spanie) 

 

Ak bude počet zapísaných detí do materskej školy vyšší, ako je možné prijať v zmysle     

§ 28 ods. 8 až 12 zákona č. 245/2008, riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí podľa kritérií 

prijímania detí materskej školy uvedených v smernici č. 047, pričom prednostne budú 

prijímaní súrodenci detí navštevujúcich MŠ  

 deti, ktoré dovršia k 31. augustu vek päť rokov. 

 deti s  odloženou povinnou školskou dochádzkou 

 deti, ktoré dovršia k 31. decembru vek päť rokov. 

 deti, ktoré dovršia k 31. augustu vek štyroch rokov 

 deti, ktoré dovršia k 31. decembru vek troch rokov 

 

Rozhodnutie o prijatí do materskej školy vydáva riaditeľka materskej školy spätne 

mailom alebo dohodou po telefonickom kontakte do 11.6.2020 

                                                                                                        

                                                                                          Mgr. Eva Praženicová- riaditeľka MŠ 

http://www.vlacikovaskolka.sk/

