
 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 

 
 

Riaditeľka MŠ Brezina v zmysle § 59 ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  oznamuje,  

 
že zápis detí do MŠ Brezina na školský rok 2021/2022 sa uskutoční : 

 
 

dňa 18.5. 2021 od 8:30 do 13:00 hod. 
v MŠ Brezina  

 
Na zápis je potrebné priniesť: 
 

- Rodný list dieťaťa 
- Kartičku poistenca dieťaťa 
- Občiansky preukaz zákonného zástupcu 
- Vyplnenú žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie  

 

Žiadosť do MŠ je dostupná na stránke obce Brezina http://www.obecbrezina.sk/ alebo si ju 

môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade. Bližšie informácie na tel. čísle 0917694361 MŠ.  

Informácie o zápise:  

 Žiadosť musí byť vyplnená, podpísaná oboma rodičmi a potvrdená pediatrom, ktorá 

musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. 

 

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

v MŠ Brezina dňa 18.5.2021 od 8: 30 do 13:00 hod. v riaditeľni. 

 
 Rozhodnutie o prijatí/neprijatí si zákonný zástupca dieťaťa vyzdvihne v termíne 

dohodnutom s vedením školy a prevezme si ho proti podpisu osobne v MŠ najneskôr do 

15. júna 2021 

 

 

 



Podmienky prijatia: 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú:  

 prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a to deti, 
ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia 5 rokov veku 
 

 deti, ktoré dovŕšia 6-ty rok veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť (na základe 
písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 
všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu) 

 
 

 ak dieťa nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta môže byť výnimočne prijaté na 
povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ ak zákonný zástupca o to požiada a  k žiadosti je 
povinný predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie a súhlasné  vyjadrenie  všeobecného  lekára  pre  deti  a dorast 
 

 dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, kde rodič priloží aj vyjadrenie 
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného 
lekára pre deti a dorast  

 
 spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,  

 

 

Pri prijímaní deti mladších ako 3 roky by deti mali: 

 zvládať odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas 
 spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch (obliekanie, 

vyzliekanie, umývanie sa, pýtanie sa na WC – bez plienok) 
 primerane veku komunikovať s učiteľkami alebo inou dospelou osobou 
 mali by mať osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, držať lyžicu...) 

 

Riaditeľka materskej školy pri prijímaní detí postupuje podľa materiálu MŠ SR.  

  

                                                                                                                          Riaditeľka MŠ 

 

 

         


