
USMERNENIE K ZÁPISU DO MATERSKÝCH ŠKÔL  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou  

na školský rok 2021/2022 

 

Odbor školstva MsÚ Moldava nad Bodvou oznamuje, že zápis detí                

do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou pre  

školský rok 2021/2022 sa uskutoční v čase 

od 3. mája 2021 do 31. mája 2021. 

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je 

predprimárne vzdelávanie povinné. 

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej  spôsobilosti dieťaťa 

s údajom o povinnom očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, 

že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len 

„ŠVVP“), priloží rodič k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

ŽIADOSŤ o prijatie dieťaťa do materskej školy podáva rodič / zákonný zástupca  

1. ELEKTRONICKY 

- elektronická žiadosť, resp. scan žiadosti emailovou poštou 

- MŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Budulov 116 

o msbudulov116@gmail.com  

- MŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda na Ul. ČSA 22  

o msovodamdv@azet.sk  

- MŠ na Hviezdoslavovej ulici 17 

o mshviezdoslavovamo@gmail.com  

- MŠ na Krátkej ulici 10 

o maria.demkova28@gmail.com  

- MŠ na Severnej ulici 19 

o veselazebra@centrum.sk  
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- podpísaný originál žiadosti s potvrdením od lekára je potrebné odovzdať riaditeľke 

MŠ najneskôr do 15.6.2021. 

2. OSOBNE 

- v termíne 3. – 7.5.2021 v čase od 14,00 – 16,00 h. riaditeľke MŠ                            

(v prípade vstupu do budovy je zákonný zástupca  povinný mať ochranné rúško a 

negat.test – v závislosti od Covid AUTOMATU). 

3. POŠTOU 

- na adresu danej MŠ, resp. do podateľne MsÚ , Bartalosova 16. 

Adresa na doručenie žiadosti poštou: 

Odbor školstva MsÚ 

Bartalosova 16 

045 01 Moldava nad Bodvou 

Formulár žiadosti   

 na stiahnutie na webovej stránke každej materskej školy a na 

https://www.moldava.sk/web_object/ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms_1.pdf   

 

Podmienky prijatia: 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne 

možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.  

Prednostne sa prijíma dieťa: 

a) ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 a pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné; 

b) ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a pokračuje v plnení povinného predprimárneho 

vzdelávania v šk.roku 2021/2022;  

c) výnimočne prijaté dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania 

v šk.roku 2021/2022; 

d) s trvalým pobytom v meste Moldava nad Bodvou. 

 

Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné 

 Dieťa, ktoré v súčasnosti navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2021 (vrátane) 

dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do 

https://www.moldava.sk/web_object/ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms_1.pdf


materskej školy automaticky od 1. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim 

povinné predprimárne vzdelávanie. 

 Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného 

dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem 

času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa 

na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin. 

 Dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, plní povinné predprimárne 

vzdelávanie v materskej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve. 

 §28b ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) umožňuje aj individuálne 

vzdelávanie dieťaťa, ak o to zákonný zástupca písomne požiada riaditeľa 

materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie 

(kmeňová materská škola).  

 O povolení individuálneho vzdelávania pre dieťa, ktoré plní povinné predprimárne 

vzdelávanie rozhoduje riaditeľ kmeňovej materskej školy, ak zdravotný stav 

dieťaťa neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej 

materskej škole alebo ak jeho zákonný zástupca o to požiada. 

 

Podmienky prijatia vyplývajú z § 59 a § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

Moldava nad Bodvou  23.03.2021  

     

  Mgr. Taťjana Volková 
        Vedúca odboru školstva 
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