
Riaditeľka Materskej školy, Nábrežná 2, Bardejov    

po dohode so zriaďovateľom Mesto Bardejov a v súlade s legislatívou  

  

určuje 

  

 

 

 

určuje 

zápis detí 

do Materskej školy,  Nábrežná 2 v Bardejove 

pre školský rok 2016/2017 

Materská škola FARBIČKA vytvára pre každé dieťa radostné, pokojné a harmonické prostredie. 

Pracujeme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu “ Hráme sa a spoznávame svet“ 

Naša materská škola sa osobitne zameriava na aktívny vzťah  k životnému prostrediu, 

environmentálne aktivity, štýl vyučovania – kooperatívny, prosociálny, rozvoj materinského jazyka 

detí predškolského veku. 

Zameranie školy úzko súvisí s prekrásnym okolitým prírodným prostredím materskej školy, 

vlastným školským dvorom a školskou záhradou, ako aj s pedagogickým zložením kolektívu, ale aj 

ochotou spolupracovať zo strany ostatných zamestnancov MŠ. 

   Termín na podávanie žiadostí na prijatie 

dieťaťa do MŠ: 
Od 02. mája – 16. mája 2016 v čase od 8,00. do 14,30. hod.  

 

Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do 

MŠ: 
 

Materská škola,  Nábrežná 2, Bardejov 

 



Podmienky na prijatie: 

Do materskej školy možno prijať: 

-  dieťa od troch do šiestich rokov veku 

-  dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej 

školskej dochádzky  

-  dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie 

povinnej školskej dochádzky 

- v prípade nedostatočného počtu detí budú prijaté aj detí mladšie ako 3 roky 

  Prednostne sa prijímajú: 

-  deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov / predškoláci / 

-  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou  

-  deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou 

- deti, ktoré dovŕšili 3 roky 

    

Forma a priebeh zápisu: 

-  deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží 

riaditeľke materskej školy  

-  žiadosť obdrží rodič v materskej škole  

-  zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa 

od všeobecného lekára pre deti a dorast 

  

K zápisu je potrebné priniesť: 

- vyplnenú žiadosť potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast 

- prefotený preukaz poistenca (dieťaťa) 

  

Prijatie dieťaťa: 

 Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v 

znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o 

materskej škole. 

 Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  rodičia dostanú  do 

30. júna 2016.


