
                                                                             
 

že  dňa   05.05.2020  sa uskutoční zápis detí do MŠ na 
školský rok 2020/2021. 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona 

č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole. Rozhodnutia o 

prijatí a neprijatí budú zákonným zástupcom detí doručené písomne. 
 

         Pri vyššom počte evidovaných žiadostí o prijatie do MŠ  sa 
prednostne prijímajú:  

  deti s odloženou  povinnou školskou dochádzkou (školský zákon), 

 deti, ktoré do 31. augusta príslušného kalendárneho roku dovŕšia piaty 

rok veku  (školský zákon), 

  deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky do 31.8.2020  (školský zákon), 

 deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci  Lada, 

 deti oboch zamestnaných zákonných zástupcov (preukázateľným 

spôsobom),  

 deti, ktorých súrodenec navštevuje materskú školu, 

 rozhoduje aj čas podania prihlášky, 

 deti 2 ročné prijímame v prípade, že nebude naplnená kapacita MŠ (s osvojenými 

základnými hygienickými návykmi, deti nesmú byť plienkované)- dieťa bude prijaté na 

adaptačný proces. 
 

 Podmienky a spôsob podávania žiadosti:  
1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je dostupná na webovej stránke obce Lada. 

2. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. 

         /Rozhodnutie ministerstva školstva SR zo dňa 26.3.2020/  

Vyplnenú žiadosť  doručí rodič osobne v požadovanom termíne zápisu riaditeľke MŠ v čase 

od 9.00 -12.00 hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. 

3. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať.  

Ak do času vydávania rozhodnutia (do 15.6.2020) o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia 

dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný 

pobyt.  

4. K žiadosti o prijatie dieťaťa so špeciálnymi potrebami je potrebné priložiť zdravotnú 

dokumentáciu od lekára - špecialistu. 

Telefónny kontakt: 051/7942 287                                      Bc. Gabriela Pankuchová 

e-mail: ladamaterskaskola@gmail.com                                                                riaditeľka školy 

Materská škola 
v Lade 

oznamuje, 
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