
Zápis detí do MŠ Miloslavov na školský rok 2022/2023 

Riaditeľstvo Materskej školy Miloslavov, Centrálna ulica 87/9, 90042 Miloslavov oznamuje zákonným 
zástupcom, že zápis do materskej školy prebieha v dňoch:    

              od 2.5.2022 do 6.5.2022  

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole sa deti  do materskej školy prijímajú na 
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú zákonný zástupca predloží spolu s potvrdením o 
zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou musí byť aj informácia 
o očkovaní. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.) 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a 

potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Spôsob podávania žiadostí:  

 osobne do podateľne Obecného úradu Miloslavov, 

 poštou alebo kuriérom na adresu podateľne Obecného úradu Miloslavov:   

Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov, 

 e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu:   

info@miloslavov.sk  Žiadosti zasielané na inú e-mailovú adresu a v inom termíne nebudú zaradené do 

zápisu detí na školský rok 2022/2023.  

 prostredníctvom: www.slovensko.sk     *Materská škola Miloslavov (E0007279876) 

a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy* alebo  

b) elektronického  dokumentu,  ktorý  je  autorizovaný  kvalifikovaným  elektronickým podpisom. 

O spôsobe overovania údajov a doručení originálu žiadosti ( doručenie len v prípade ak bol 

posielaný sken žiadosti) vás budeme bližšie informovať na webovej stránke MŠ Miloslavov. 

Formulár žiadosti je k dispozícii na:  https://www.msmiloslavov.sk/dokumenty/page/2/  

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ: 

 Prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,   

tzn. ktoré do 31.8.2022 dovŕši 5 rokov a to prednostne zo spádovej oblasti MŠ. 

 Následne sa prijímajú ostatné deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné                                

a nie sú zo spádovej oblasti MŠ. 

 Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku  

              a ktorému bolo predĺžené plnenie povinnej školskej dochádzky, 

      • ako aj dieťa, ktoré nedovŕšilo do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v 

školskom roku 2022/2023 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas 

príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej obci.  

Ostatné podmienky prijatia dieťaťa do MŠ: 

• v prípade zvýšeného záujmu sa bude prihliadať na trvalý pobyt dieťaťa a oboch rodičov    
v obci Miloslavov. V prípade samoživiteľov to bude trvalý pobyt zákonného zástupcu, 
ktorému je dieťa zverené do starostlivosti. 

• podľa veku:  -  deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov, 
-  deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,  
-  deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky. 

Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ písomne do 30.6.2022. 
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