
 

Riaditeľstvo Materskej školy v Milpoši 

vyhlasuje 

zápis detí na predprimárne vzdelávanie v 

školskom roku 2021/2022 
 

Termín podávania žiadostí: 

  

od 2. mája do 31. mája 2021 
 

Podmienky prijímania detí do materskej školy: 

 Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonných 

zástupcov. Prílohou žiadosti o prijatie do MŠ je potvrdenie o 

zdravotnom stave dieťaťa. Žiadosť si môžete stiahnuť na webovej 

stránke obce – https://www.milpos.sk/ alebo osobne v MŠ u 

pedagogických zamestnancov. 

 S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré 

dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne 

vzdelávanie povinné. Zákonný zástupca je povinný podať žiadosť o 

predprimárne vzdelávanie takého dieťaťa. 

 Vyplnenú žiadosť pošlite na emailovú adresu ms.milpos55@azet.sk 

alebo doneste osobne do riaditeľne MŠ. 

 Riaditeľstvo materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí 

dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2021. 

 

 

Tešíme sa na všetkých nových kamarátov. 

https://www.milpos.sk/
mailto:ms.milpos55@azet.sk


MATERSKÁ ŠKOLA V MILPOŠI, MILPOŠ 55, 082 71 LIPANY

e-mail: ms.milpos55@azet.sk

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

s vyučovacím jazykom slovenským

Podpísaný /zákonný zástupca/ rodič žiadam o prijatie do Materskej školy Milpoš 55, 082 71 
Lipany

V školskom roku 2021/2022 od ....................

Meno a priezvisko dieťaťa ...........................................................................................................

Dátum a miesto narodenia ...........................................................................................................

Rodné číslo ......................... Národnosť .......................... Štátna príslušnosť .............................

Bydlisko .......................................................................................................................................

Zdravotná poisťovňa ....................................................................................................................

Dieťa tohto času MŠ navštevuje / nenavštevuje ..........................................................................

Meno a priezvisko matky .............................................................................................................

Bydlisko ..................................................... tel. číslo ...................................................................

Zamestnanie .............................................................. tel. číslo ....................................................

Pracovná doba ........................................ e-mail ..........................................................................

Meno a priezvisko otca ................................................................................................................

Bydlisko ............................................................... tel. číslo .........................................................

Zamestnanie ..............................................................tel. číslo ....................................................

Pracovná doba ........................................ e-mail ..........................................................................

Kontaktná adresa zákonného zástupcu pre korešpondenciu: .......................................................

Počet súrodencov dieťaťa: .......................

mailto:ms.milpos55@azet.sk


Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych
následkov  uvedenia nepravdivých údajov.

Súčasne  sa  zaväzujem,  že  budem pravidelne  mesačne  a v termíne  platiť  príspevok  na
čiastočnú  úhradu  výdavkov  materskej  školy  a príspevok  na  čiastočnú  úhradu  výdavkov  na
stravovanie podľa § 28 ods. 5 a 6 a  § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a
vzdelávaní  (školský  zákon)  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších
predpisov a podľa podmienok určených vo Všeobecne záväznom nariadení obce Milpoš.

Beriem na vedomie, že osobné údaje uvedené v žiadosti sú spracovávané v súlade so zákonom
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.  

V ................................... dňa ...................................                    

                                                           .................................................................................

.................................................................................           

                                                           Meno, priezvisko a podpis zákonných zástupcov dieťaťa



POTVRDENIE LEKÁRA

 o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa (§ 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z.z.

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3

vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.  o materskej škole) v znení zmien a doplnkov vyhlášky

č. 308/2009 Z. z. a jeho spôsobilosti na pobyt v kolektíve:

Meno a priezvisko dieťa: ...........................................................................................................

Dátum narodenia: ......................................................................................................................

Dieťa:           * je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,

                      * nie je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve.

Údaje o povinnom očkovaní:          

                                                        

Iné obmedzenia/alergie: .............................................................................................................

 Dátum: ..............................................                             ..............................................................

                                                                                                     pečiatka a podpis lekára

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

aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

*) Nehodiace sa prečiarknite
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