
Základná škola s materskou školou, Koškovce 134 

 

 

PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE  

V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020  

(aktualizácia 28. 4. 2020) 

 

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Koškovce 134, na základe rozhodnutia 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informuje zákonných 

zástupcov o postupe pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej 

situácie v školskom roku 2019/2020: 

ŽIADOSTI O PRIJATIE DIEŤAŤA na predprimárne vzdelávanie na školský rok 

2020/2021 sa podávajú v čase od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. 

Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v odôvodnených 

prípadoch po dohode s riaditeľom školy a na základe rozhodnutia zriaďovateľa predĺžiť 

do 30. júna 2020. 

 

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE 

VZDELÁVANIE SA BUDE ORGANIZOVAŤ BEZ OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI DETÍ. 

 

ŽIADOSTI NA PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

MÔŽETE DORUČOVAŤ 

 

1. POŠTOU  

Žiadosť môžete doručiť v termíne od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 na adresu:  

 

Základná škola s materskou školou 

Koškovce 134 

067 12  Koškovce   

 

2.  ELEKTRONICKOU FORMOU 

Prostredníctvom e-mailu aj bez zaručeného elektronického podpisu 

 

 zskoskovce@in.slovanet.sk 

 janapartikova@gmail.com 

 frantisek.bockay@gmail.com 

 

Tlačivo žiadosti o prijatie nájdete na stránke školy v časti Škôlka – Tlačivá -  Žiadosť 

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

 

3.  ELEKTRONICKÝM FORMULÁROM 

Zákonný zástupca môže poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom 

elektronického podania – elektronickou prihláškou do materskej školy - zverejnenou 

na stránke školy: https://zskoskovce.edupage.org/, ktorú po vyplnení odošle do elektronickej 

schránky základnej školy. 

 

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-prijimani-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-28-4-2020/
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-prijimani-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-28-4-2020/
mailto:zskoskovce@in.slovanet.sk
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4. OSOBNE 

Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať s materskou školou, môže 

si vyzdvihnúť a následne vyplniť formulár za dodržania hygienicko-epidemiologických 

opatrení (rúško na tvári, rukavice, vlastné pero) v priestoroch základnej školy osobne 

vo štvrtok 14. mája 2020 od 9,00 – 15,00 hod. 

 

PRI PODANÍ ŽIADOSTI SA NEVYŽADUJE 

 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,  

 vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide 

o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

 ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA PREDLOŽÍ 

 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, 

  vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr 

do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 

v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

 rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak 

ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy. 

 

AK DO ČASU VYDÁVANIA ROZHODNUTIA o prijatí dieťaťa do materskej školy 

zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude 

prijaté na adaptačný pobyt. 

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne 

nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

bude prijaté na diagnostický pobyt. 

 

RIADITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY 

 rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, 

inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt, 

 informuje písomne zriaďovateľa po 15. júli 2020 o počte prijatých a neprijatých detí 

na predprimárne vzdelávanie (bez identifikačných osobných údajov jednotlivých detí). 

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA detí na predprimárne vzdelávanie stanovené vyhláškou 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. 

 

Prednostne sa do materskej školy prijímajú 

a) deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, 

b) deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

c) deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 
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Ostatné podmienky prijímania detí 

a) Dieťa v starostlivosti osamelého rodiča. 

b) Pri zhode roku narodenia - ak sa narodilo v jednom roku viac detí, rozhodne o prijatí 

do materskej školy skorší dátum narodenia dieťaťa, ktoré dovŕšilo tri roky veku. 

c) Pri zhode dátumu narodenia s iným dieťaťom rozhodne o prijatí do materskej školy to, 

že má dieťa v materskej škole staršieho súrodenca a k 31.08. príslušného kalendárneho 

roku dovŕši tri roky veku (iba v prípade, ak ide o zápis do materskej školy v termíne 

od 30. apríla do 31. mája pre daný školský rok). 

 

Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené 

vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. 

 

PRED VYDANÍM ROZHODNUTIA o prijatí do materskej školy na základe podanej 

žiadosti riaditeľ školy postupuje v súlade s interným predpisom - Smernica o niektorých 

podmienkach prevádzky materskej školy a o prijímaní detí do materskej školy - schválená 

starostom obce Ing. Vladimírom Babičom s účinnosťou od 01. 02. 2020. 

 

ZRIAĎOVATEĽ – OBEC KOŠKOVCE 

Informuje zákonných zástupcov dostupnými komunikačnými prostriedkami obce o čase 

a spôsobe podávania žiadostí a zároveň poskytne zákonným zástupcom informácie o prínose 

absolvovania predprimárneho vzdelávania ich detí v materskej škole a o finančnej podpore 

štátu na výchovu a vzdelávanie a na stravovanie detí. 

 

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte: 

 

0915 894 480  –  riaditeľ školy 

0903 287 245 – zástupca riaditeľa pre predprimárne a primárne vzdelávanie 

 

V Koškovciach 29.04.2020 

                                                                                        RNDr. František Bočkay  

                                                                                         riaditeľ školy 

 


