
ZÁPIS 
Riaditeľka materskej školy v Hamuliakove Bc. Erika Sárkányová týmto oznamuje , 

že ZÁPIS do MATERSKEJ ŠKOLY  v Hamuliakove na školský rok 2020/2021 sa 

uskutoční v termíne: 

od 01.05.2020 do 20.05.2020 

vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR bez prítomností rodičov a detí 

Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijímajú deti v zmysle  § 59 zákona 

č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmysle  § 3 vyhlášky MŠ SR 

č. 306/2008 Z.z. o materskej škole na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

 

• Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021 si 

môžu zákonní zástupcovia vytlačiť na stránke obce. /www.obechamuliakovo.sk/, alebo 

si môžu sami napísať žiadosť aj s perom, ktorá bude obsahovať náležité informácie 

potrebné k zápisu (vid. žiadosť na stránke obce). Potvrdenie o zdravotnom stave 

dieťaťa od ošetrujúceho lekára/pediatra sa nežiada. 

• Termín odovzdania žiadostí je od 01.05.2020 do 20.05.2020, žiadosť 

o prijatie do MŠ žiadame poslať : e-mailom na adresu: mshamuliakovo@gmail.com, 

alebo poštou na adresu: Materská škola, Dunajská 248/12, 900 43 Hamuliakovo( na 

obálke prosím uviesť  - ZÁPIS) 

• Rozhodnutie o prijatí/neprijatí do materskej školy vydá riaditeľka  po 

schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom materskej školy , najneskôr však do 

30.06.2020 

Podmienky prijatia :  

• Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu, ktorú zákonný zástupca  doručí riaditeľke materskej školy. 

• Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný 

zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia  výchovného poradenstva 

a prevencie. 

Prednostne sa budú prijímať deti: 

• ktoré dovŕšili piaty rok veku 

• s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 

•  s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 
 

-Ďalšie podmienky prijímania detí prerokované s pedagogickou radou, dňa 

09.03.2019- 

V prípade veľkého počtu prihlásených detí sa bude brať do úvahy: 

•  trvalý pobyt dieťaťa  v obci Hamuliakovo  

• bude sa prihliadať na poradie od najstaršieho dieťaťa po naplnenie 

kapacity  
 

                                                                  Bc. Erika Sárkányová 
                                                                                     riaditeľka materskej školy                                                                                                       


