
Zápis do materskej školy - na predprimárne vzdelávanie 

na školský rok 2022/2023 

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (na predprimárne vzdelávanie) 

v Základnej škole s materskou školou, Bidovce 209 na školský rok 2022/2023 si 

rodičia môžu podať v termíne od 02. 05. 2022 - do 31. 05. 2022 osobne, poštou 

alebo kuriérom, e-mailovou poštou na adresu : riaditel@skolabidovce.sk alebo 

priamo v materskej škole  od 2.5. do 31.5.2022 v čase od 8,00 – do 12,00 hod. 

Tlačivá žiadostí vám poskytnú učiteľky v budove materskej školy Bidovce 213. 

 

Podmienky prijatia detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy 

(ďalej len MŠ)): 

V súlade s platnými právnymi predpismi a po dohode so zriaďovateľom 

stanovujem podmienky prijímania detí do MŠ na školský rok 2022/2023: 

Spravidla sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov na základe písomnej 

žiadosti zákonného zástupcu. Počet prijatých detí závisí od kapacitných 

možností MŠ.  

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, je predprimárne 

vzdelávanie povinné. 

Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania 

povinné. Výnimočne možno do MŠ prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. 

Ostatné kritéria prijatia: 

Žiadosť do MŠ si môže rodič vyzdvihnúť v materskej škole Bidovce od 02.05.-

27.05.2022  alebo stiahnuť z internetovej stránky školy. 

Vyplnenú žiadosť a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (Príloha č. 1), 

súčasťou je údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, doručí rodič škole do 31.5.2022. 

Taktiež spolu so žiadosťou rodič doručí škole Čestné vyhlásenie zákonného 

zástupcu (príloha č. 2). 

Ak sa do MŠ prijíma dieťa, ktoré má zariadením poradenstva a prevencie, 

zaradeným v sieti škôl a školských zariadení SR, identifikované špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len ŠVVP), zákonný zástupca k žiadosti 

predloží písomné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie 

a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast, či odporúčajú prijatie tohto 
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dieťaťa so ŠVVP. (Poznámka: Odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast 

je súčasťou prílohy č. 1.) 

 V priebehu školského roka bude možné prijať dieťa len v prípade voľného 

miesta v otvorených triedach. 

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ na školský rok 2022/2023 

vydá riaditeľka školy najneskôr do 30.6.2022. 

Doplňujúce informácie: 

1. Na žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa vyžaduje podpis oboch zákonných 

zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa 

nevyžaduje, ak: 
  jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností 

vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu 

rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť 

jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená, túto skutočnosť je možné preukázať 

napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu, 

 jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, túto skutočnosť je možné 

preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je 

schopný sa podpísať,  

 vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou 

prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad 

písomným vyhlásením podľa prílohy č. 3). 

2. Na žiadosti postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa 

zákonní zástupcovia dohodli, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný 

zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné 

vyhlásenie (príloha č. 4). 

 

Bidovce 21. 03. 2022                                   Mgr. Marta Kucharčíková, riaditeľka 

 

Čo má škôlkar vedieť? 

- Základné hygienické návyky (používanie WC, umývanie a utieranie rúk, 

používanie vreckoviek). 

- Samostatne jesť a piť (nemusí vedieť používať príbor). 

- Aspoň čiastočne sa sám obliekať a vyzliekať, byť aktívny pri obliekaní. 

- Poznať svoje veci. 

- Dokázať zostať sám bez rodičov.  


