
 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY HORNÉ VESTENICE 

 

Od 01.05.2021 do 31.05.2021 
 

Vážení rodičia, podať žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ môžete dvomi spôsobmi, Váš výber je 

ľubovoľný.  

 

1. Osobne, od 01.05.2021 do 31.05.2021 v čase od 7,30 do 15,30 hod. v priestore MŠ vo 

vstupnej chodbe. 

 

Vstup je povolený 1 rodičovi, bez prítomnosti dieťaťa, s dodržaním hygienicko-

epidemiologických opatrení /2 metre odstup, vstup s respirátorom, dezinfekcia rúk pri vstupe/. 

Pri vstupe rodič odovzdá vyplnenú žiadosť dieťaťa do MŠ. Dokumenty k podaniu prihlášky 

sú na  sú na stiahnutie na webovej stránke Obce Horné Vestenice v sekcii Materská škola. Ak 

nemáte možnosť si ich vopred pripraviť, môžete si ich prebrať v MŠ a následne vyplnené 

doniesť.  

 

2. Poštou, od 01.05.2021 do 31.05.2021 rodič si vytlačí, vyplní a odošle poštou 

žiadosť a príslušné dokumenty (uverejnené na stránke OcÚ Horné Vestenice) na adresu školy: 

Materská škola Horné Vestenice, Horné Vestenice 257, 972 22 Nitrica, prípadne vytlačené 

a vyplnené dokumenty vhodí do schránky obecného úradu Horné Vestenice v obálke 

označenej ako „Žiadosť o prijatie do mš“. 

 

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a 

školského zákona.  

Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada:  

- rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu [§ 3 písm. c) školského zákona] a 

- zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie [§ 3 písm. d) školského 

zákona].  

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne3 

)možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie v 

materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky, a to ani na adaptačný pobyt alebo 

diagnostický pobyt.  

Z právnych predpisov nevplýva možnosť prijatie dieťaťa mladšieho ako dva roky do 

materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení, a to bez ohľadu na jej 

zriaďovateľa alebo právnu formu. V nadväznosti na skutočnosť, že dieťa od dvoch rokov 

veku možno prijať len výnimočne, riaditeľ materskej školy nesmie pri prijímaní uprednostniť 

deti mladšie ako tri roky (pričom stále ide o deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí.  

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie 

predprimárneho vzdelávania povinné.  

Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie 

dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (ďalej len „žiadosť“), nie „preložením“ ani 

„preradením“ z inej materskej školy.  

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia (ďalej len „zákonný zástupca“) 

spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom 

očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).  

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave 

dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne 

vzdelávanie. 


