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Organizačná zložka Piaristická materská škola F. Hanáka Prievidza 
 

Kritériá prijatia pre školský rok 2018/2019 
 

V školskom roku 2018/2019 otvoríme dve oddelenia s celodennou prevádzkou s počtom detí 32.  

Počet prijímaných detí: 6 

 

Zápis detí do našej materskej školy, resp. prijímanie prihlášok na predprimárne vzdelávanie do 

materskej školy sa uskutoční v dňoch od 30. apríla 2018 do 4. mája 2018, v čase od 12,30 h do 

15,30 h, v priestoroch materskej školy. 

 

Odporúčame, aby sa v súlade so školským poriadkom Piaristickej materskej školy F. Hanáka 

Prievidza zápisu spolu s rodičom zúčastnilo aj dieťa.  

K zápisu je potrebné priniesť : 

1) žiadosť o prijatie do MŠ, podpísanú oboma rodičmi (zákonnými zástupcami) 

2) dotazník k zápisu 

3) potvrdenie od lekára  o zdravotnom stave dieťaťa, ktorý musí obsahovať informáciu 

o diagnózach dieťaťa (epilepsia, cukrovka, alergie....) a tiež informáciu o povinnom 

očkovaní dieťaťa. Ak ide o dieťa s telesným alebo zmyslovým postihnutím, rodič doručí 

aj potvrdenie (vyjadrenie)  odborného lekára. 

 

 Tlačivá sú k dispozícii v kancelárii školy č. 124, v triede materskej školy alebo na webe školy 

http://www.piaristi-pd.sk/2016/03/06/tlaciva-na-stiahnutie/ 
 

 Upozorňujeme rodičov, aby dôsledne vyplnili žiadosť a dohliadli na dôsledné vyplnenie 

potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. Taktiež upozorňujeme, že rodič je povinný doručiť aj 

správu z vyšetrenia v CPPPaP, ak je dieťa klientom takéhoto zariadenia. Tieto informácie sú 

potvrdením toho, či dieťa trpí/netrpí takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli 

negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu 

a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní 

v materskej škole zúčastňujú. 

 

V prípade, že sa zapíše viac detí, ako je plánovaný počet, o prijatí rozhodne riaditeľka školy na 

základe týchto kritérií v uvedenom poradí: 

- dieťa dovŕšilo piaty rok veku 

- dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou (rozhodnutie o odklade plnenia povinnej 

školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke školy najneskôr do 15.mája 

2018)  

- dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou 

- dieťa, ktorého súrodenec je žiakom našej školy alebo ním bol 

- dátum podania prihlášky - prednosť budú mať deti, ktoré sa zapísali skôr.  

 

Keďže naša materská škola nezamestnáva asistenta učiteľa, nevieme vytvoriť vhodné 

podmienky na výchovu a vzdelávanie detí so ŠVVP. Odporúčame rodičom, aby takéto dieťa 

zapísali do inej materskej školy. 

 

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa bude rodičom doručené písomne do konca mája 2018. 

  

Úvodné rodičovské združenie pre rodičov (zákonných zástupcov) prijatých detí bude  

v priebehu mesiaca jún 2018.  

 

 

 Prievidza, 9.3.2018       RNDr. Viera Beňová  

             riaditeľka školy 
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