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Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2020/2021 

 

 

„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“  

(J. Á. Komenský) 
 

Čo ponúkame Vašim deťom?  

 

• rozvoj celostného rozvoja dieťaťa  a dobrú prípravu na vstup do základnej školy  

• uľahčíme dieťaťu adaptáciu na zmenené prostredie, zohľadníme individuálne potreby 

detí 

• poskytujeme dostatočné množstvo učebných pomôcok, vyzdvihujeme a realizujeme  

učenie hrou 

• posilňujeme úctu, ku kultúrnym hodnotám a tradíciám  

• učíme ich chrániť svoje zdravie, ponúkame im možnosť osvojiť si zásady zdravej 

výživy, osvojiť si základné návyky zdravého životného štýlu 

• pedagogický prístup v MŠ sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere 

k dieťaťu, vo výchove zdôrazňujeme sebaúctu, sebavedomie 

• zabezpečíme spoluprácu s logopédom. 

• podporujeme tvorivosť detí v každej oblasti, vytvárame vhodné prostredie a atmosféru  

• zabezpečujeme deťom umelecké zážitky: divadlo, koncerty ,výstavy 

• ponúkame estetické prostredie, na výzdobu využívame prírodné materiály 

• ponúkame aktivity ako Tanečný krúžok a Anglický jazyk 

• organizujeme spoločné posedenia, tvorivé dielne 

 

Podmienky prijatia: 

 

Na pedagogickej rade dňa 27.08.2019 boli prerokované a schválené pedagogickou radou 

podmienky prijímania detí do MŠ Jesenského 910/10, Dunajská Streda. 

Podmienky sa schválili nasledovné: 

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré: 

• dovŕšili piaty rok veku a nie sú ešte umiestnené v inom predškolskom zariadení 

• s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a nie sú ešte umiestnené 

v inom predškolskom zariadení 

• s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a nie sú ešte 

umiestnené v inom predškolskom zariadení 

 



Ďalej sa uprednostňujú deti: 

• ktorých súrodenci navštevujú našu materskú školu 

• od 3 – do 6 rokov, ktoré majú trvalý pobyt na území Dunajskej Stredy 

• mladšie ako 3 roky, avšak iba v súlade so zákonom a iba v prípade, ak sú na to 

vytvorené podmienky a kapacita materskej školy to povoľuje. 

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez 

osobnej prítomnosti detí. 

 

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  sa budú doručovať 

 

a) poštou na adresu materskej školy, (prihlášku je možné umiestniť aj do poštovej schránky 

MŠ), 

b) elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu: msjesenskeho@dunstreda.sk, 

c) elektronickým formulárom, vyplneným na stránke mesta Dunajská Streda 

 

Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje 

a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a 

b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

Zákonný zástupca dieťaťa predloží 

a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, 

b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do 

štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak 

ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký 

prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy. 

 

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca 

dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný 

pobyt. 

 

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom 

stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt. 

 

Riaditeľ materskej školy do 15. júla 2020 rozhodne o prijatí dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre 

rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt. 

 

 

 

Všetci zamestnanci/ vrátane nepedagogických/ vytvárajú priaznivé prostredie pre 

uspokojovanie záujmov a potrieb Vašich detí. 

Tešíme sa na Vás  

 


