
Zápis do Materskej školy Bobot pre školský rok 

2012/2013 

Materská škola Bobot č.63, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o 
materskej škole v znení jej zmeny č. 308/2009 Z. z. oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do 
materskej školy pre nasledujúci školský rok 2012/2013 v MŠ Bobot vydáva aj prijíma riaditeľka 
materskej školy. 

Zápis do MŠ Bobot č 63 bude – 20.02.2012 do 15.3.2012  
Po ukončení evidencie žiadostí riaditeľka MŠ v zmysle § 5 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
rozhodne o prijatí dieťaťa do materskej školy. 

Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie 

 Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov jeho veku.  

 Do MŠ sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku a deti, ktoré majú odloženú povinnú 

školskú dochádzku .  

 Do MŠ sa prijímajú deti priebežne, alebo k nasledujúcemu školskému roku, pokiaľ je voľná kapacita 

predškolského zariadenia, a to na základe predloženia písomnej žiadosti o umiestnenie dieťaťa do 

materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.  

 Úvodný pohovor s riaditeľkou školy pred prijatím dieťaťa do materskej školy absolvuje rodič spravidla 

spolu s dieťaťom.  

 Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka 

dostane rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka, prípadne si ho osobne prevezme u 

riaditeľky školy a jeho prevzatie potvrdí svojim podpisom. O podmienkach prijatia sú rodičia informovaní 

pri podaní prihlášky.  

 Ak dieťa do predškolského zariadenia nenastúpi do 14 dní od dátumu nástupu uvedeného na rozhodnutí o 

jeho prijatí vydá riaditeľka školy rozhodnutie o ukončení jeho dochádzky a na jeho miesto môže prijať iné 

dieťa.  

 Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom 

stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie 

špeciálneho pedagóga, ktorý vo svojom posudku spracuje aj návrh na zníženie počtu detí v triede, 

vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa.  

 Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt 

dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľkou materskej školy (najdlhšie na tri mesiace). O forme pobytu sa 

rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti 

dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho 

písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas), alebo 

o ukončení dochádzky.  

 Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke materskej školy spravidla 

do 15. apríla. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa ZŠ nedostal, upozorní riaditeľku 

materskej školy ústne na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania 

miesta v materskej škole.  

 



 


