
Riaditeľka Materskej školy Vajkovce v zmysle § 59 zákona 
odstavec 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole, oznamujeme rodi
detí do MŠ. 

Zápis na nový školský rok 2021/2022 bude prebieha
od 3.5.2021 do 

Informácie k zápisu detí do MŠ Vajkovce pre školský  rok 2021/2022

Pre die ťa, ktoré dosiahlo pä
vzdelávanie povinné.  
Podávanie žiadostí o prijatie die

Čitate ľne vyplnenú a lekárom i zákonným zástupcom podpísan ú žiados

dieťaťa do MŠ Vajkovce môžete posiela

• osobne, po telefonickom kontakte si dohodneme term

• poštou na - MŠ Vajkovce 65, Budimír 044 43

• vhodením do poštovej schránky školy (pri vstupnej b ránke MŠ

• SCAN originálu žiadosti na email
stedostali potvrdenie o pre

 
Ak nemáte možnosť si žiados
nástelefonický 0911 679
sistretnutie.Akceptovaný bude 
obsahovaťpožadovanéúdaje. 

• Tlačivo -  Žiados ť o prijatie die
 
 

ka Materskej školy Vajkovce v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 (Školský zákon) a § 3 
č. 306/2008 Z.z. o materskej škole, oznamujeme rodič

Zápis na nový školský rok 2021/2022 bude prebieha
od 3.5.2021 do 6.5.2021 

Informácie k zápisu detí do MŠ Vajkovce pre školský  rok 2021/2022

a, ktoré dosiahlo pä ť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne 

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

ne vyplnenú a lekárom i zákonným zástupcom podpísan ú žiados

môžete posielať: 

osobne, po telefonickom kontakte si dohodneme term ín doru č

MŠ Vajkovce 65, Budimír 044 43  

vhodením do poštovej schránky školy (pri vstupnej b ránke MŠ

SCAN originálu žiadosti na email  msvajkovce65@gmail.com   –
stedostali potvrdenie o pre čítaní emailu.  

ť si žiadosť o prijatie pre vaše dieťa vytlačiť/ vyplni
0911 679 871alebo mailommsvajkovce65@gmail.com

bude aj Vami vytvorený formulár žiadosti, ale musí 
 

ť o prijatie die ťaťa na predprimárne vzdelávanie

. 245/2008 (Školský zákon) a § 3 
. 306/2008 Z.z. o materskej škole, oznamujeme rodičom termín zápisu 

Zápis na nový školský rok 2021/2022 bude prebieha ť 

Informácie k zápisu detí do MŠ Vajkovce pre školský  rok 2021/2022  

 

 rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne 

 bez osobnej prítomnosti detí. 

ne vyplnenú a lekárom i zákonným zástupcom podpísan ú žiados ťo prijatie 

ín doru čenia 

vhodením do poštovej schránky školy (pri vstupnej b ránke MŠ  Vajkovce) 

– jepotrebné, aby 

č ť/ vyplniť, kontaktujte 
msvajkovce65@gmail.com a dohodneme 

žiadosti, ale musí 

a na predprimárne vzdelávanie v prílohe.  



Riadite ľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí / nep rijatí die ťaťa na 

predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2021. 

Zákonný zástupca dieťaťa obdrží rozhodnutie o prijatí/neprijatí poštou alebo si ho po 
vzájomnej dohode s riaditeľkou MŠ prevezme v určenom termíne osobne ( na podpis). 
Podmienky prijímania deti do Materskej školy  

• prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  tzn. 
deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov. Uprednostnené sú deti s trvalým pobytom 
vo Vajkovciach. 

• Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku dieťaťa. 
Ostatné podmienky prijímania:  

• dieťa musí spĺňať vek 3 roky do 31.8.2021 
• v prípade zvýšeného záujmu sa bude prihliadať na trvalý pobyt v obci Vajkovce. 
• ostatné prihlášky budú posudzované individuálne vedením MŠ. 

• Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole sa deti  do materskej 
školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú  predloží 
riadite ľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave die ťaťa od všeobecného 
lekára pre deti a dorast.   Súčasťou musí by ť aj informácia o o čkovaní.  

• Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca 
predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie 
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

• Povinné predprimárne vzdelávanie die ťaťa, ktoré nedov ŕši pä ť rokov veku 
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 

 
Spádová materská škola sa ur čuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdeláv anie 
povinné. 
 

Vážení rodičia a milé deti, ďakujeme, že ste si vybrali práve našu materskú školu 
Slniečkovo . Veríme, že sa situácia upokojí a čoskoro sa stretneme aj osobne. Radi Vás 
privítame v našich priestoroch materskej školy. 
 
Bc. Renáta Gardecká  

riaditeľka MŠ Vajkovce 
 
 

 

 


