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Organizačná zložka Piaristická materská škola F. Hanáka v Prievidzi 
 

Žiadosti o prijatie do MŠ 
 

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa 

uskutoční v termíne 11. – 13. mája 2020 

 

ELEKTRONICKY: 
Žiadosť o prijatie do MŠ, Dotazník k zápisu a Súhlas so spracovaním osobných údajov 
odošlete v termíne zápisu na mailovú adresu: michaela.cicmancova@piaristi-pd.sk 
Žiadosť o prijatie do MŠ a Dotazník k zápisu treba poslať podpísané oboma rodičmi 
(zákonnými zástupcami) a naskenované. 
 

OSOBNE: 
Žiadosť o prijatie do MŠ, Dotazník k zápisu a Súhlas so spracovaním osobných údajov 
prinesiete do budovy školy osobne v dňoch zápisu, v čase od 12:30 do 16:30 hod. za 
prísnych hygienických opatrení (rukavice, rúško, odstup 2 metre), bez prítomnosti detí. 
Žiadosť o prijatie do MŠ a Dotazník k zápisu musia byť podpísané oboma rodičmi 
(zákonnými zástupcami) 

 
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa bude rodičom doručené písomne do 15. Júla 2020 

 
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nevyžaduje: ak do času vydávania 
rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o 
zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt 

 
Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude 
sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie: ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie 
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na 
 diagnostický pobyt 

 
Akceptujeme len tie žiadosti odoslané elektronicky, ktoré budú na mailovú adresu 

odoslané v termíne zápisu. 
 

Prosím, aby ste k žiadosti prikladali dotazník, ktorý je na web stránke zverejnený pod 
názvom „Dotazník 2020-2021“ 

 
Tlačivá sú k dispozícii na webe školy: 

https://www.piaristi-pd.sk/2019/03/15/zapis-deti-do-ms/ 
 
 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte zástupkyňu RŠ pre MŠ 
Mgr. Michaelu Čičmancovú 

E-mail: michaela.cicmancova@piaristi-pd.sk 
Telefón: 0914 120 392 
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