
 

Riaditeľstvo  Spojenej školy Dudince  v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon)v znení neskorších predpisov 

oznamuje, že: 

Zápis detí do materskej školy 

na šk. rok 2021/2022 sa uskutoční 
 

 5.mája 2021(streda) a 6.mája 2021(štvrtok)                                                        

v čase od 15:30 do 16:30 hod. v priestoroch MŠ. 

Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorá je k dispozícií na stiahnutie na 

web-stránke materskej školy v časti dokumenty –https://msdudince.edupage.org 

Povinnou súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a o očkovaní, 

ktoré vydá všeobecný lekár pre deti a dorast.                                                                                                                               

Písomné žiadosti, ktoré nebudú podané v  riadnom termíne, bude možné doručiť do 31. 

mája.  2021, osobne, poštou  na adresu: Spojená škola – MŠ Dudince, Ľ. Štúra 155/23, 

962 71 Dudince, alebo elektronicky prostredníctvom mailu: dudincems@gmail.com 

Podmienky prijímania detí do materskej školy:                                                                                                             

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú deti,                                                                       

pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:                                                                                                                                                 

a)      deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2021,                                                                    

b)      deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,                                                           

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti s trvalým pobytom                                               

v Dudinciach (spádová MŠ) 

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy budú uprednostnené: 

1. deti, ktoré dovŕšili 3. rok veku, pričom staršie deti (4-ročné) majú prednosť pred mladšími, 

2.  súrodenci detí už  navštevujúcich  našu materskú školu, 

3. deti podľa poradia od najstaršieho dieťaťa  po naplnenie kapacity  

      

Podmienkou prijatia dieťaťa je zvládnutie základných hygienických a sebaobslužných 

návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní). Dodatočné 

zistenie ich nezvládania môže byť dôvodom na prerušenie dochádzky. 

V priebehu šk. roka, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti  len vtedy, ak sú v MŠ 

po prijatí detí  na základe zápisu- voľné miesta.                                                                                                             

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka 

2021/2022 vydá riaditeľka školy najneskôr do 15.júna 2021.  

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Anna Ďuričková  


