
 

 

 

MATERSKÁ ŠKOLA CHMI ŇANY  

oznamuje, že  zápis detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ 
na školský rok 2021/2022 

sa uskutoční v termíne  
 

3.5.2021 – 31.5.2021 

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle zákona NR SR 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, vyhláška MŠVVaŠ SR č. 438/2020 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej 
škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. 

Každé die ťa, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dosiahlo pä ť rokov veku, musí rodi č prihlási ť na 
plnenie povinného predprimárneho vzdelávania do mat erskej školy zaradenej v sieti škôl a 

školských zariadení 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: 

• dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie 
povinné podľa miesta trvalého bydliska a spádovej oblasti materskej školy, 

• dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, 
• dieťa od troch rokov veku (trojročné dieťa je také, ktoré dosiahlo tri roky do 31. 08. príslušného 

roka), 
• dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku (ak má materská škola vytvorené vhodné kapacitné, 

personálne, materiálne a iné podmienky), 
• dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ak má materská škola vytvorené vhodné 

podmienky - personálne, priestorové, materiálne a iné podmienky) 

Podmienky a spôsob podávania žiadosti:  

1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je dostupná na webovej stránke obce Chmi ňany 
 

2. Žiados ť sa podáva spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti  od všeobecné lekára pre deti 
a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. 

 
3. Ak pôjde o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 
4. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí .  

 
Vyplnenú žiados ť doru čí zákonný zástupca: 
-osobne v požadovanom termíne zápisu riaditeľke MŠ v čase od 12.00 do 13.00 hod. 
-poštou na adresu: MŠ Chmiňany 26, 082 33, najneskôr do 31.5.2021 
-elektronicky: e-mail: ms.chminany@gmail.com, najneskôr do 31.5.2021 – preskenované s potvrdením 
o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast 
 
 
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca 
dieťaťa prevezme osobne alebo poštou najneskôr do 15. 6. 2021. 
 
 
Telefónny kontakt: 051/779 52 51                                                                          Bc. Ľubica Nováková 
e-mail: ms.chminany@gmail.com                                                                              riaditeľka MŠ 


