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OZNAM 

o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej 

škole na školský rok 2020/2021 

 
 

Riaditeľka Materskej školy v Plaveckom Mikuláši v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 

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

zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. 

o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. a na základe Rozhodnutia ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 po dohode so zriaďovateľom obce 

Plavecký Mikuláš oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 

2020/2021 sa budú podávať 

 

 

 od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020  

 

 

bez osobnej prítomnosti zákonných zástupcov detí, 

 

1. stačí na e-mailovú adresu materskej školy poslať vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa 

do MŠ (na webovej stránke materskej školy  https://msmikulas.webnode.sk je 

prihláška). Žiadosť posielajte ako prílohu e-mailu, 

 

2. rodičia, ktorí nemajú prístup na internet si môžu vyzdvihnúť formulár žiadosti pred 

vstupom do obecného úradu v Plaveckom Mikuláši, kde bude v tlačenej forme od 

30.4.2020, doma si ho vyplnia a pošlú poštou alebo osobne prinesú na obecný úrad 

alebo ho vhodia do poštovej schránky obecného úradu (schránka je umiestnená pri 

vstupe do budovy OÚ na pravej strane), 



 

3. overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov 

od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (overenie údajov z 

rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a podpísanie 

prihlášky oboma rodičmi – zákonnými zástupcami). Ak sú rodičia rozvedení, priložia 

rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov alebo do 

striedavej starostlivosti. 

 

 

V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020, 

potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nevyžaduje. Ak do 30.6.2020 zákonný zástupca 

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

pobyt.  

 

V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ,,ŠVVP“) sa 

nevyžaduje predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie. Ak do 30.6.2020 zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom 

stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude 

prijaté len na diagnostický pobyt. 

 

Vzhľadom na prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach do odvolania, 

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí budú vydané do 30.6.2020 a posielané poštou. V prípade, že v 

danom čase sa prevádzka obnoví, riaditeľka materskej školy určí termín odovzdávania 

Rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy dodatočne. 

 

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: 

1. vyplnená žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 

2. prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom 

plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia 

povinnej školskej dochádzky, 

3. dieťa do 31. augusta dovŕši 3 roky 

4. dieťa má osvojené hygienické návyky 

5. dieťa s trvalým pobytom v Plaveckom Mikuláši 

6. deti od dvoch rokov sa prijímajú iba výnimočne, ak to umožní kapacita materskej 

školy 

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma k začiatku školského roka alebo v priebehu školského 

roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy. 

 

 

V Plaveckom Mikuláši, dňa 1.4.2020 



Pomôcka pre rodičov - čo má vedieť 3-ročné dieťa pred nástupom do materskej školy: 

a) Odplienkovanie - dieťa už nemôže nosiť plienky a to počas celého dňa. Malo by sa vedieť 

vypýtať na záchod. Okrem plienok je nevhodné aj používanie cumlíka, bez ktorého už dieťa 

musí vedieť aj zaspať.  

b) Základy hygieny- dieťa by si malo vedieť po použití záchodu samostatne umyť ruky, 

vysušiť ich pomocou uteráka, a to aj pred jedlom a prípadne po príchode z prechádzky. 

Nemalo by mu robiť problém ani používanie vreckoviek, aby si bolo schopné samo vyfúkať 

nos.  

c) Obliekanie a obúvanie - základnou zručnosťou je aj schopnosť obliekania a vyzliekania sa. 

S malými nedostatkami pomôžu dieťaťu pani učiteľky (gombíky, šnúrky...), ale v zásade by 

túto procedúru malo zvládnuť dieťa samé. Samostatnou kapitolou je obúvanie sa, ktoré deťom 

uľahčíte, ak im vyberiete topánky s jednoduchšou formou viazania, resp. na suchý zips. 

d) Základné sociálne zručnosti - rovnako dôležitá, podobne ako ostatné spomínané veci, je aj 

základná schopnosť komunikácie, aby si dieťa vedelo vypýtať, čo potrebuje alebo s čím 

potrebuje pomôcť. Malo by vedieť a reagovať na svoje meno a priezvisko. Predpokladá sa aj 

ovládanie základných pravidiel slušného správania (poďakovanie, pozdravenie, poprosenie...) 

a rovnako schopnosť zniesť sa s ostatnými deťmi a neubližovať im. Okrem spomínaného sa 

prosím snažte upevňovať u detí zvyk odkladania hračiek na správne miesto. 

e) Samostatné jedenie a pitie - možno sa dieťa zo začiatku trochu viac zašpiní, ale všetko 

potrebuje cvik. Schopnosť samostatne jesť lyžicou a piť z pohárika je totiž jednou z 

podmienok, ktoré musí dieťa splniť ešte pred nástupom do materskej školy.   

 

 

 


