
 

 Materská  škola - Óvoda  Rybný trh  Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk MŠ: slovenský a maďarský. 

Počet tried celkom:6 

Riad. MŠ: Mária Varga 

Telefón:0918607361 e-mail:  msrybnytrh@dunstreda.sk 

 Zameranie: predprimárne vzdelávanie v materskej škole prebieha na základe školského 

vzdelávacieho programu, ktorý obohacuje výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, 

prezentujúci ľudové tradície. 

ŠKVP MARGARÉTA prijíma všetko čo je pekné, vkusné, estetické a vhodné veku dieťaťa.  

Základný princíp programu: Vytvorenie láskyplného školského života, poskytujúceho pocit 

bezpečia a plnosti pocitov, kde dieťa stáva stredobodom pozornosti a vyznačuje tým, že deťom 

dáva sebadôveru a samostatnosť. Umožniť a pomôcť dieťati vo  vývoji osobnosti a vo vývoji 

osobných kompetencií a zručností v takom prostredí, kde ho obklopuje bezpodmienečná láska, 

úcta. Aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability, 

rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách. Pomôcť dieťaťu formovať vlastnú 

jedinečnosť a životné kompetencie. 

Prijímanie žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie 

do Materskej školy – Óvoda  Rybný trh Dunajská Streda 
 

Riaditeľka MŠ Rybný trh oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

v šk. roku 2020/2021 sa budú podávať od 30.apríla 2020 do 31.mája 2020, s tým, že: 

- Podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa bude bez osobnej prítomnosti detí a rodičov, 

Žiadosti je možné: 

• vyplniť online na web stránke Mesta Dunajská Streda, 

• poslať mailom na adresu materskej školy msrybnytrh@dunstreda.sk, 

• poslať poštou na adresu: Materská škola Rybný trh 14, 92901 Dunajská Streda, 

• vhodiť do poštovej schránky MŠ Rybný trh  

 

Informovať sa viete na tel. čísle 0918607361 v pracovných dňoch od 8,30 do 11,30 hod. 

 

- Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude teraz vyžadovať, ak do času vydávania 

rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonný zástupca dodatočne nepredloží potvrdenie 

o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt a pri nástupe dieťaťa do MŠ 

zákonný zástupca doloží potvrdenie o očkovaní a zdravotnom stave dieťaťa, rozhodnutia 

budú upravené. 
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- 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. 

 

Tlačívo Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť na 

stránke mesta https://dunstreda.sk/tlaciva ,alebo vyzdvihúť pri bráne MŠ Rybný trh v 

pracovných dňoch od 8,30 hod. do 11.00 hod. 

 

Podmienky pre prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda  

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 

245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. 

z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. 

z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).  

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:  

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,  

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej 

školskej dochádzky,  

- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,  

- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. (Prijímanie detí so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. 

z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy pred svojim rozhodnutím o 

prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zváži, či na prijatie takéhoto 

dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky, a či bude schopný po prijatí takéhoto 

dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.) 

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:  

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,   

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,    

- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

- dieťa, ktoré už má v materskej škole prijatého súrodenca. 

Možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné 

materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky). 

Podmienky prijatia: 

- Základné seba obslužné návyky dieťaťa (hygiena, stravovanie …). 

- Veku primerané komunikačné schopnosti. 

 

Podávanie žiadostí a prijímania detí na predprimárne vzdelávanie: 

- Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy 
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predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, 

ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. (Žiadosti na školský rok 2020/2021 

sa odosielajú bez potvrdenia od lekára na základe rozhodnutia MŠVVaŠ kvôli 

opatrenia týkajúcich sa nového koronavírusu. Potvrdenie sa dodá dodatočne.) 

 

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa: 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa riaditeľka materskej školy vydá do 15. júla 2020. 

 


