
 

 

 

Materská škola, Bobrovec 84, 032 21 Bobrovec 

 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY BOBROVEC 

na školský rok 2020/2021 

sa uskutoční 

29. a 30. apríla 2020 (streda a štvrtok) 

od 10.30 hod. do 16.00 hod. 

 

K zápisu je potrebné: 

 vyzdvihnúť si v materskej škole, alebo na Obecnom úrade Bobrovec, Žiadosť o prijatie 

dieťaťa do materskej školy 

 formulár čitateľne vyplniť paličkovým písmom 

 Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy dať potvrdiť obvodnej detskej lekárke   

VYPLNENÉ A POTVRDENÉ ŽIADOSTI PRINIESŤ DO MATERSKEJ ŠKOLY BOBROVEC                                                                                      

V DEŇ ZÁPISU. 

 

 

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy: 

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle § 59 ods. 2 zákona 

245/2008 Z. z. a to: 

 

 deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, 

 deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

 deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

 deti, ktoré už majú v materskej škole súrodenca. 

 

- výnimočne môže byť prijaté dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak má osvojené 

hygienické návyky (bez plienok, cumľa, vie sa najesť a napiť z pohára) a sú vytvorené 

kapacitné podmienky 

 

 



 

Čo ponúka naša materská škola 

 materská škola rodinného typu 

 prevádzková doba materskej školy od 6.15 hod do 16.00 hod 

 kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť podľa školského                                                               

vzdelávacieho programu „TU ZÍSKAŠ KRÍDLA PRE SVOJ LET“ 

 alternatívne vyučovacie postupy 

 vysoko profesionálny kolektív zamestnancov 

 kvalitné a zdravé stravovanie (celodenný pitný režim, desiata, obed, olovrant) 

 

 Športové aktivity:turistické vychádzky do blízkeho okolia, pochod smelých 

chrobáčikov, možnosť absolvovať lyžiarsky a plavecký výcvik, športová olympiáda, 

školský výlet, 

 

 Kultúrne aktivity:vystúpenia detí a reprezentácia MŠ, interaktívne divadlá, hudobné 

koncerty, návšteva múzeí 

 

 Školské aktivity:Martinské svetielko, Mikulášska besiedka, Bobruškine Vianoce, 

Karneval, Deň mlieka, Rozprávkový chodníček, Noc v materskej škole, Rozlúčka s 

predškolákmi, aktivity v rôznych projektoch 

 

 Spolupráca s externými organizáciami:Polícia, Dobrovoľný hasičský zbor Bobrovec, ZŠ 

Bobrovec, obecná knižnica, Štátne lesy SR, Horská záchranná služba,  SMOPaJ, 

VZSSČK, KuUl, Detská farma Gazdáčik 

 

Čo nasleduje po zápise. 

 

 Po 30. apríli 2020 bude každá jedna žiadosť posúdená individuálne na základe 

podmienok a v súlade so zákonom. 

 Po vyrozumení zo základnej školy, koľko detí je prijatých na povinnú školskú 

dochádzku, budú uvoľnené miesta obsadené novými deťmi do výšky kapacity MŠ. 

 Prvé vyrozumenie o prijatí/neprijatí vášho dieťaťa do materskej školy dostanete 

formou sms správy, alebo emailu, písomné najneskôr do konca júna 2020, a to spolu 

s pokynmi, kedy si máte vyzdvihnúť v materskej škole Rozhodnutie o prijatí/neprijatí 

dieťaťa do materskej školy. 

 Pokyny k začiatku školského roka budú vyvesené vo výveske materskej školy              a 

na facebook stránke materskej školy Bobruška na konci augusta 2020,                                            

a to aj s rozdelením detí do tried . 


