
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY  
V NEDOŽEROCH-BREZANOCH K NOVÉMU  

 ŠKOLSKÉMU ROKU 2019/2020 
 

Informácie o organizácii a podmienkach prijímania detí 
do Materskej školy Kpt. Nálepku 611/8, Nedožery-Brezany 

k novému školskému roku 2019/2020 
 

ORGANIZÁCIA ZÁPISU  
•  Termín zápisu detí do MŠ (podávania žiadostí na predprimárne 

vzdelávanie) sa uskutoční:  
                               dňa 30. 04. 2019 v čase od 9:00 h. do 16:00 h.  

     
• Termín prevzatia rozhodnutí o prijatí/neprijatí die ťaťa na 

predprimárne vzdelávanie:  
         dňa 18. 06. 2019 v čase od 9:00 h. do 16:00 h. 

• Miesto vydávania, odovzdávania žiadostí a prevzatia rozhodnutí o 
prijatí na predprimárne vzdelávanie:  
Materská škola, kpt. Nálepku 611/8, Nedožery-Brezany. 
 
Žiadosť nájdete aj na stránke školy:  
https://zsnb.edupage.org/text/?text=text/text6&subpage=1 
 

POŽADOVANÉ DOKLADY 
 

• Písomná žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s podpisom oboch 
zákonných zástupcov dieťaťa a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a o povinnom 
očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 
 

• Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca 
predloží aj písomné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 
prevencie a odporúčanie od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so 
zmyslovým a telesným postihnutím predkladá tiež vyjadrenie príslušného odborného 
lekára.  
 

• Ak ide o dieťa, ktoré bude mať odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, 
zákonný zástupca o tom bezodkladne informuje zástupkyňu riaditeľa školy pre MŠ. 
Spravidla do 30. mája predloží rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej 
školskej dochádzky vydané riaditeľom základnej školy, kde bolo dieťa na zápise. 

 
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi odovzdá zákonný 

zástupca dieťaťa  osobne. Na zápise je vítaná prítomnosť prihlasovaného 
dieťaťa. 

 
 



PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE 
VZDELÁVANIE  

 
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú spravidla deti od 
troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch 
rokov veku, ak sú splnené osobitné podmienky (hygienické, bezpečnostné, 
personálne). 

1. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky stanovené 
školským zákonom (§ 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní), a to: 

• deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,  
• deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,  
• deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej 

dochádzky. 
2. Ďalšie podmienky prijímania po prerokovaní v pedagogickej rade, ktoré 

sa budú uplatňovať v prípade, ak počet žiadostí o prijatie na predprimárne 
vzdelávanie v školskom roku 2019/2020 bude vyšší ako voľná kapacita 
materskej školy: 

• prednostne budú prijaté deti zákonných zástupcov, ktoré k 1. 
septembru  2019 dovŕšili tri roky veku a nastúpia do materskej  
školy k 01. 09. 2019. 
 

UPOZORNENIE 
 
1. Výška príspevku v školskej jedálni na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ vo 

výške nákladov na nákup potravín na jedno dieťa je 1,27 €/deň a  režijné 
náklady na jedno dieťa 2,00 € mesačne. 

2. Výška príspevku v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov za 
pobyt dieťaťa v MŠ na jedno dieťa je od 01. 09. 2013 - 13, 00 €/mesiac.  

3. Príspevok v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 
dieťaťa v MŠ sa neuhrádza za dieťa: 

• ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
(„predškoláci“),  

• ak zákonný zástupca dieťaťa je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,  

• ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 
(detský domov). 

 
„Deň otvorených dverí v MŠ“  sa uskutoční v mesiaci august. 

 
Ďakujeme zákonným zástupcom za dodržiavanie určených termínov pri 

prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy 
pre školský rok 2019/2020. 


