
Riaditeľka Materskej školy v Oľšove zmysle zákona 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po 
dohode so zriaďovateľom obcou Oľšov oznamuje, že  zápis detí do 

materskej školy na školský rok 2022/2023 prebehne od 2. do 31.mája 
2022. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (s lekárskym potvrdením 
o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ, ktoré obsahuje aj údaj o 

povinnom očkovaní dieťaťa) je možné doručiť osobne. Rozhodnutie o 
prijatí/neprijatí dieťaťa Vám bude doručené do 15. júna 2022 alebo si ho 
vyzdvihnete osobne v MŠ. 

Podmienky prijímania dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: 

1. žiadosť o prijatie do MŠ si môžete vyžiadať osobne v materskej škole, 

2. do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti 
zákonných zástupcov; 

3. prílohou k žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od 
pediatra. 

  

Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti: 

 ktoré dovŕšia vek 5 rokov k 31. augustu 2022 a je pre ne predprimárne 
vzdelávanie povinné, 

 ktoré nedovŕšia k 31. augustu 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca 
požiada o predčasné plnenie predprimárneho vzdelávania v školskom roku 
2022/2023, pričom predloží so žiadosťou súhlas príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie, ktoré patria do spádovej oblasti materskej 
školy, ktoré majú súrodenca v materskej škole, 

 ktoré dosiaľ nie sú prijaté v inej materskej škole.  

Výnimočne do materskej školy môžeme prijať deti od dvoch rokov. 



 Údaje o oboch rodičoch, ako aj podpisy oboch zákonných zástupcov dieťaťa na 
žiadosti sú povinné.  

Prečo si vybrať našu materskú školu? 

 atraktívny a rozľahlý areál školského dvora; 
 dostatok nových športových a hracích prvkov získaných cez 

projekty; 

 domčeky na trávenie času von i v prípade nepriaznivého počasia; 
 bezpečné prostredie mimo premávky; 

 lokalita materskej školy vytvára možnosť bezpečných vychádzok a 
priestor pre turistiku. 

 organizovanie výletov, podujatí pre deti a rodičov, divadielka, 

vzdelávacie programy; 
 aktívne zapájanie rodiny do života materskej školy; 

 

                                       Tešíme sa na všetkých nových kamarátov! 

 


