
Zápis detí do materskej školy

Od 01.05.2022-31.05.2022

Vážení rodičia,
materská škola v tomto termíne Vám ponúka možnosť
podať žiadosť o prijatie Vášho dieťaťa do Materskej
školy, Okružná 63, v Okružnej na školský rok 2022/2023.

Formulár žiadosti je možné stiahnuť z webového sídla školy
http://www.obecokruzna.sk/materska-skola/ alebo napísať vlastnú
žiadosť s údajmi mena, priezviska, dátumu narodenia dieťaťa a
kontaktnými údajmi zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnej
spôsobilosti dieťaťa navštevovať predprimárne vzdelávanie s údajom o
povinnom očkovaní, ktorú je možné zaslať vyplnenú a podpísanú na email
školy: msokruzna@centrum.sk alebo poštou na adresu Materská škola,
Okružná 63, 082 12 Okružná vo vyššie uvedenom termíne.

Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti:

• Ktoré dosiahli päť rokov veku do 31. augusta 2022  a je predprimárne
vzdelávanie povinné. 

• pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania 
• Ak rodič dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku, požiada o povinné 

predprine vzdelávanie s doložením súhlasného vyjadrenie zariadenie 
výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti -

• 4-3-2 ročné deti pokiaľ to podmienky a kapacita MŠ dovoľujú

http://www.obecokruzna.sk/materska-skola/
mailto:msokruzna@centrum.sk


 Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa 
od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od     
dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov 
veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné. 

 Podávanie žiadostí
-Žiadosti na školský rok 2022/2023 sa budú podávať v čase
od 1. mája do 31. mája 2022.

- osobne,
- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva s
podpisom prostredníctvom e-mailu.

 Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov 
veku 

Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v 
materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. 
augusta 2021, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie 
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné 
vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania 
Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok; 
ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, 
riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného 

predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe 
písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobec.                       
lekára pre deti a dorast a s informovaným 
súhlasom rodiča. 

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie 

do 15. júna školského roka, pre školský rok 2022/2023. 


