
Podmienky prijatia dieťaťa do Materskej školy  Jasenové v školskom roku 2020/2021 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 

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

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

vyhlášky č.308/2009 Z. z na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.  

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma:  

• spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,  

• dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej 

školskej dochádzky,  

• dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky  

• dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

Výnimočne možno do MŠ prijať aj dieťa mladšie ako tri roky, ak sú vytvorené vhodné 

materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – priestorové, kapacitné.  

Kritéria prijatia dieťaťa do Materskej školy  Jasenové v školskom roku 2020/2021 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021 Vám 

pošle elektronicky riaditeľka Materskej školy Jasenové, ak o ňu požiadate na e mailovej 

adrese msjasenove@gmail.com, alebo si ju zákonný zástupca prevezme osobne na Obecnom 

úrade v Jasenovom, rovnako si ju môže vyhľadať a stiahnuť na stránke  Obce  Jasenové od 

30.4.2020 do 31.5.2020; 

Vyplnenú žiadosť môžete vhodiť do schránky na Obecnom úrade Jasenové, alebo poslať 

poštou na adresu Obecný úrad, Jasenové 50, 013 19, Kľače najneskôr do 31.5.2020. 

Do materskej školy budú prednostne prijaté deti, ktoré patria do našej spádovej materskej 

školy a ktorým v januári 2021 začína povinné predškolské vzdelávanie. Teda deti, ktoré majú 

rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 

Ďalej  sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti, ktoré dovŕšili piaty 

rok veku a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.; 

Deti od 3 resp. 2 rokov veku do 6 rokov veku dieťaťa.; 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov/rodičov o prijatie detí do materskej školy 

sa  uprednostnia  deti zamestnaných  zákonných  zástupcov,  staršie  ako 3 roky, ktoré  majú 

v MŠ súrodenca. 

Rozhodnutie o prijatí, respektíve o neprijatí bude zaslané rodičom poštou na adresu trvalého 

pobytu po 15.6.2020. 



 

 


