
Materská škola, Tatranská 23,  040 01  Košice, č.t. 055/6256123 
email:skola@tatranska23.sk 

 
Riaditeľka  MŠ Tatranská 23,  Košice týmto zverejňujem zmenu termínu zápisu deti 

do MŠ  na školský rok 2021/2022. 
 

Termín zápisu:  od 1.5.2021   do 16.5.2021 

Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť 
rokov veku do 31.augusta 2021. 

 
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v tomto veku navštevuje materskú školu už nepodáva žiadosť        
o prijatie dieťaťa do materskej školy, ale dieťa kontinuálne pokračuje v plnení povinného 
predprimárneho vzdelávania. 

Zákonný zástupca dieťaťa podá žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy prioritne podľa určenej 
spádovej oblasti v mieste trvalého bydliska dieťaťa/určí zriaďovateľ školy/alebo podľa uváženia  
v inej ako spádovej materskej škole (https://gisplan.kosice.sk/mapa/katastralna-mapa/?c=-
263165.15%3A-1239275.75&z=5&lb=of2019&ly=pc%2Cpe%2Ckn-parcely-
c%2Cad%2Cul%2Cbu&lbo=0.77&lyo=&n=b329-ae5537ec6c49ec1a332360). 

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: 

 Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie podľa všeobecne platných 
podmienok vyplývajúcich zo Zákona č. 209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.245/2008 
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými 
      možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona. 
      Podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona možno nazvať  

      zákonnými podmienkami.  Na predprimárne vzdelávanie: 
 

 sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od 

dovŕšenia    dvoch rokov veku, 
 sa prednostne prijímajú deti,  pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné  

podľa  spádovej oblasti, ktorú určí zriaďovateľ školy,  MČ - Košice Staré-Mesto,  
 sa prednostne prijímajú deti,  pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné   

 v prípade, že z kapacitných dôvodov nebude možné prijať všetky prihlásene deti na povinné 
predprimárne vzdelávanie, riaditeľ v súlade so Zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve § 6 ods. 3 písmeno b) oznámi uvedenú skutočnosť 
zriaďovateľovi . 

Ostatné podmienky prijímania deti 

V prípade voľných kapacít, pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o prijatie detí,  budú prijímané 
deti podľa veku: 

 ktoré dovŕšia do 31.8.2021  4 roky  

 ktoré dovŕšia do 31.8.2021  3 roky . 
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ROZHODNUTIE  o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy do 15. júna 2021. 

Podrobnejšie informácie nájdete na  
https://www.minedu.sk/predprimarne-vzdelavanie/ 

 

Spôsob podania žiadosti: 

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:  
https://www.mstatranska23.sk/download/Ziadost-o-prijatie-dietata-do-MS-Tatranska-23.rtf 
- osobne do poštovej schránky MŠ Tatranská 23, Košice 
- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy 
- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu 
skola@mstatranska23.sk  
- elektronická prihláška:  
https://mstatranska23.edupage.org/register/ 
Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť  
aj prostredníctvom: 
a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy 
      alebo 
b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. 
 

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy, podpísanú 
oboma rodičmi, predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára  
pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní . 

Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná. 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem 
žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie. 

Akceptované budú len úplne žiadosti a doručené v termíne zápisu od 1.5. do 16.5.2021 vrátane. 

 

 

 

 

 

V Košiciach 28.4.2021         Mgr. Iveta Hnidiaková                                                                           

                                                                                                                          riaditeľka MŠ 
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