
 

 

o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 
2021/2022 

Riaditeľstvo MŠ Jamník 185 v zmysle § 59 ods.3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove  vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 z.z. o materskej škole v 

znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z.   

informuje zákonných zástupcov a verejnosť,  

že vyplnené žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie  a potvrdenia od detského lekára, 
ktoré je súčasťou žiadosti sa budú prijímať  

od 10.5. do 15. 5. 2021  
elektronicky (vypísaná a naskenovaná žiadosť a potvrdenie) na adresu  msjamnik185@gmail.com alebo 
osobne pred budovou materskej školy (len po telefonickom dohovore 0948040262 s riaditeľkou MŠ, za 

dodržania hygienických a epidemiologických opatrení vyplývajúcich z nariadení v tomto čase).  

Tlačivo (Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie) si môžete stiahnuť na stránke školy 
www.msjamnik.sk v časti dokumenty  alebo osobne vyzdvihnúť po telefonickom dohovore v MŠ).  

Do materskej školy sa spravidla prijímajú deti  veku od troch do šiestich rokov. Výnimočne možno prijať aj mladšie dieťa, 
ak je voľná kapacita v MŠ, sú vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky,  dieťa ovláda základné hygienické a 
sebaobslužné činnosti (je odplienkované, vie samostatne jesť lyžicou).  
 
Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydáva riaditeľka školy 
spravidla do 15. júna  daného roka.   
Prednostne sa prijímajú: 
• deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku ( k 31.8.2021) a od septembra 2021 začnú plniť povinné predprimárne 

vzdelávanie; 
• deti, ktoré navštevujú MŠ a do 31.8. 2021 vrátane, dosiahnu 5 rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať 

o prijatie do MŠ automaticky od 1. 9. 2021 stávajú deťmi plniacimi povinné predprimárne vzdelávanie; 
• deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky; 
• deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky (§ 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z.); 
• deti od 4 - 5 rokov veku; 
• deti od 3 - 4 rokov veku; 
• deti mladšie ako 3 roky,  ak bude pre tieto deti voľná kapacita v MŠ; 
• deti s trvalým pobytom v obci Jamník, ďalej podľa spádovej oblasti; 
• ak ide dieťa so ŠVVP, zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou aj vyjadrenie  príslušného zariadenia. 

Rodičia k žiadosti prikladajú potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.  V zmysle 
legislatívy je potrebné v žiadosti uviesť aj či je dieťa riadne očkované. 
 
V prípade, že rodič zámerne neuvedie 
v žiadosti a lekár v doklade o 
zdravotnom stave dieťaťa prípadné 
ochorenie alebo postihnutie dieťaťa, 
považuje sa to za závažné porušenie.  
 

 

 
Bc. Erika Farkašovská 
riaditeľka materskej školy 
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