
 

OZNAM 

o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie 

v materskej škole na školský rok 2021/2022 

Riaditeľka Materskej školy, Jána Kollára 896, Malacky v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o 

materskej škole v znení vyhlášky č. 438/2020  Z. z.  a po dohode so zriaďovateľom mestom 

Malacky oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2021/2022 sa  budú 

podávať 

od 30. apríla 2021 do 31. mája 2021 

vo forme elektronickej prihlášky, zverejnenej na webovej stránke MŠ 

www.msmalacky.edupage.org. 

 

Je potrebné, aby zákonný zástupca po vyplnení elektronickej žiadosti, uvedené tlačivo 

odoslal. Následne mu bude potvrdené odoslanie s identifikačným kódom, pod ktorým 

táto žiadosť bude v MŠ zaregistrovaná. Žiadosť je potrebné si aj vytlačiť a dať potvrdiť 

všeobecnému lekárovi pre deti  a dorast.  

V prípade, že zákonný zástupca nemá možnosť elektronickej komunikácie, žiadosť 

o prijatie dieťaťa do materskej školy  je možné si vyzdvihnúť na riaditeľstve MŠ,   

Štúrova 139 v Malackách.  

Podanie žiadosti  je možné aj zaslaním poštou či vhodením do poštovej schránky pri 

vstupe do areálu elokovaného pracoviska Materskej školy, Štúrova 139 v Malackách (zo 

strany od základnej školy). V tomto prípade žiadosť zaregistruje MŠ a zákonný zástupca 

obdrží identifikačný kód mailom alebo sms.  

V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ,,ŠVVP“) 

zákonný zástupca k žiadosti predloží  

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti  a dorast,  

- vyjadrenie  príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a  

- odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast (toto odporúčanie môže byť 

súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti).  



Riaditeľka MŠ do 15.6.2021 rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ. V termíne od 

7.6. 2021 do 11.6.2021 MŠ zverejní na svojej webovej stránke zoznam prijatých 

a neprijatých detí vo forme identifikačných kódov.  

 

 

Upozorňujeme zákonných zástupcov, že každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.2021 päť 

rokov, musí plniť povinné predprimárne vzdelávanie.  

 

 

 

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ je limitované kapacitnými 

možnosťami MŠ.  

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: 

 spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, 

 výnimočne dieťa, od dovŕšenia dvoch rokov. 

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, pre ktoré: 

  je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a má trvalý pobyt v meste Malacky 

 

 

Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy, sa prednostne prijímajú: 

 deti s trvalým pobytom v meste Malacky  

  a)  deti od troch  rokov podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu, 

  b) deti vo veku dvoch až troch rokov podľa dátumu narodenia od staršieho   

k mladšiemu. 

 

 

 

        

 


