
Oznámenie o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy vo 

Veľkých Bierovciach pre školský rok 2017/2018 

 

 Riaditeľstvo MŠ vo Veľkých Bierovciach po dohode so zriaďovateľom, Obcou Veľké 

Bierovce a v súlade s platnou legislatívou oznamuje, že termín pre prijímanie žiadostí  

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ Veľké Bierovce sa uskutoční 

- v dňoch 3. 5. 2017 a 4. 5. 2017 (t. j. streda a štvrtok) 

- v čase od 10.30 do 16.00 hod. v priestoroch materskej školy. 

___________________________________________________________________________ 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v 

súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení 

vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.  

___________________________________________________________________________ 

 Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu. Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ je dostupné 

priamo v materskej škole alebo na webovej stránke obce Veľké Bierovce v zložke Materská 

škola.  

 Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy  

predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, 

ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (ďalej len „potvrdenie o zdravotnom stave 

dieťaťa“). Toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom 

zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, 

ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole 

alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, 

ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole zúčastňujú. 

 Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:  

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,  

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky  

- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.  

 
 Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s § 3 ods. 2 

vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich 

prerokovaní v pedagogickej rade školy. 

 

 Do materskej školy sa prijímajú deti k nasledujúcemu školskému roku vo vyššie 

uvedenom termíne, priebežne iba ak to umožňuje kapacita materskej školy.  

 Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ 

materskej školy najneskôr do konca júna 2017. 

 

        Mgr. Eva Bočáková 

                                                                                          zastupujúca riaditeľka MŠ   

 


