
 

 

 

 

Oznámenie o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie v obci Dolné Srnie pre školský 

rok 2020/2021 

 
 

Na základe rozhodnutia číslo : 2020/10610:1-A1030 MŠVVaŠ SR zo 

dňa 26. marca 2020 žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie sa budú podávať v termíne od 30.4.2020 do 31.5.2020 

 

s tým, že  

1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez 

osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou 

formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom 

v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s 

dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,  

 

2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak 

do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia 

dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté 

len na adaptačný pobyt,  

 

3. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní 

zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami 

dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude 

prijaté len na diagnostický pobyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Materská škola Dolné Srnie bude prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa bezkontaktne, 

v termíne od 11. – 22. mája 2020. 

 

Zákonný zástupca  môže podať žiadosť: 

- e – mailom na adresu materskej školy mskola@dolnesrnie.sk (vyplnenú žiadosť je potrebné 

vytlačiť, podpísať zákonnými zástupcami a poslať naskenovanú, príp. odfotografovanú) 

-  osobne, vhodením zalepenej obálky do schránky  umiestnenej pri dverách OcÚ v čase od 

8,00 do 11,00 hod. Na obálku stačí napísať „MŠ“. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

- dostanete poštou 

- môžete si vytlačiť z web stránky MŠ alebo OcÚ  

Podmienky prijímania detí do MŠ 

§ 59 zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

1. Prijímame spravidla dieťa od 3 – 6 rokov 

2. Prednostne prijímame: 

dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku 

dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 

dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky 

MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z. postupujeme nasledovne: 

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ 

1. Prijímame spravidla deti, ktoré k 31. augustu 2019 dovŕšia vek 4 roky 

2. Prijímame spravidla deti, ktoré k 31. augustu 2019 dovŕšia vek 3 roky 

3. Výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené predovšetkým 

kapacitné podmienky, vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky ( ak dieťa 

dosahuje požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov, vek dieťaťa). 

 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať,  ak ale do času vydávania rozhodnutia 

o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa 

bude prijaté len na adaptačný pobyt. 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy  riaditeľka materskej školy 
oznámi  zákonným zástupcom detí najneskôr do 30.06.2020. 

mailto:mskola@dolnesrnie.sk


 


