
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY BUDKOVCE 

 

 

 

Milí rodičia a priatelia našej materskej školy! 

 Oznamujeme Vám, ţe zápis detí do materskej školy na školský rok 

2020/2021 sa uskutoční v dňoch: od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. 

Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka, alebo v priebehu 

školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy. Tlačivo ţiadosti o 

prijatie dieťaťa do materskej školy si zákonný zástupca dieťaťa môţe stiahnuť v 

tejto neľahkej situácii ovplyvnenej koronavírusom len na webovej 

stránke školy, webovej stránke obce, na facebookovej stránke obce, alebo 

vyzdvihnúť priamo na adrese riaditeľky MŠ - Budkovce 17. Akceptuje sa aj 

vlastná ţiadosť, musí však obsahovať potrebné identifikačné údaje dieťaťa a 

zákonných zástupcov. Ţiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy zákonný 

zástupca dieťaťa podáva v čase zápisu elektronicky na mailovej adrese 

školy: msbudkovce@centrum.sk alebo ju môţe hodiť priamo do 

poštovej schránky riaditeľky MŠ. 

Podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy: 

•             Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa vo veku od 

troch do šiestich rokov jeho veku. Výnimočne moţno do materskej školy prijať 

dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, 

personálne a iné podmienky, vrátane kapacitných moţností materskej školy. 
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•             Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok 

veku a ktorému bol odloţený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, 

alebo mu bolo dodatočne odloţené plnenie povinnej školskej dochádzky. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré: 

•             dovŕšilo piaty rok veku, 

•             dieťa s odloţeným začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

•             dieťa s dodatočne odloţeným plnením povinnej školskej dochádzky. 

K zápisu dieťaťa do MŠ je potrebná: 

•             písomná /alebo v elektronickej podobe/ ţiadosť o prijatie dieťaťa do 

materskej školy podpísaná oboma rodičmi ( resp. jeden   rodič, ktorý má dieťa 

súdom zverené do opatery),   

•             ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

zákonný zástupca predloţí aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie do 30. 06. 2020. Ak nepredloţí, bude dieťa prijaté len 

na diagnostický pobyt. 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa momentálne nevyžaduje. Ak do 

času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ /do 30. 06. 2020/ 

zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, 

dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. 

V prípade nejasností kontaktujte riaditeľku MŠ Bc. Henrietu Petrovú na t. č. 

0905 395 321, alebo mailom na h.petrovas1@gmail.com 

 

   

                                    Bc. Henrieta Petrová, riaditeľka MŠ 


