
Materská škola Hranovnica, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica 
 
 
Riaditeľka  Materskej školy Hranovnica podľa § 3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej 
škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009Z.z. a po dohode so zriaďovateľom  v súlade s § 59 ods. 3 
zákona č.245/2008 Z.z. určuje miesto a termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na 
predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2020/2021 
 

 

zápis detí do Materskej školy 
k septembru  nasledujúceho školského roka 2020/2021  

sa uskutoční 
 

v termíne od 04. 05. 2020 - 15. 05. 2020 
 

 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej 
prítomnosti detí; a to elektronickou formou, 

 ak to technické podmienky neumožňujú, podávanie žiadostí o prijatie môžu 
rodičia zrealizovať vhodením vyplnenej a podpísanej žiadosti do poštovej 
schránky Obecného úradu v Hranovnici s dôrazom na dodržiavanie 
hygienicko-epidemiologických opatrení, 

 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, 

 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 výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o 
zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. 

 
 
prednostne sa prijíma        

   

 dieťa ktoré dovŕšilo piaty rok veku,  

 dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

 dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

 dieťa, ktoré do 31. augusta dovŕši tri roky života, 

 dieťa mladšie ako tri roky môže byť prijaté len vtedy, ak je voľná kapacita, ak 
sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky, ak je dieťa 
samostatné v sebaobslužných prácach a hygienických potrebách. 

 
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy (podľa § 59 
zákona č. 245/2008 Z.z., zákona č.596/2003 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.) 
v písomnej forme. 
 
 
 
V Hranovnici  27.04.2020                                                   Bc. Lucia Vallušová 
         riaditeľka MŠ 
 


