
ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY 

Zákonný zástupca má možnosť zapísať dieťa elektronickou alebo papierovou formou.  

V prípade, že Vám technické možnosti neumožňujú elektronický zápis, môžete dieťa 

zapísať osobne v materskej škole 19.mája v čase od 8.00 do 14.00 hod. K zápisu je 

potrebné doniesť žiadosť potvrdenú pediatrom. V prípade, že zabezpečenie súhlasu 

druhého zákonného zástupcu dieťaťa je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, je 

potrebné doložiť písomné vyhlásenie (príloha Písomné vyhlásenie – jeden rodič).  

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

predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a 

odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.  

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie 

predprimárneho vzdelávania povinné. Sú to deti narodené od 1.9.2016 do 31.8.2017. 

Následne sa v prípade veľkého počtu zaevidovaných prihlášok prijímajú deti, ktoré sú 

rodinnými príslušníkmi zamestnancov obce Pavlovce nad Uhom a deti, ktoré majú 

v materskej škole súrodenca. 

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa do materskej školy na 

plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie 

povinného predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021 

považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. 

Písomné rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa na plnenie predprimárneho 

vzdelávania vydá riaditeľ školy  v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  do 15. 06. 2022.  

- Elektronická forma zápisu prostredníctvom elektronickej schránky vedenej na 

www.slovensko.sk: 

Prihlášku môže zákonný zástupca zaslať elektronicky prostredníctvom elektronického 

podania do elektronickej schránky Základnej školy s materskou školou, Školská 3, 

Pavlovce nad Uhom – číslo schránky E0005592869 podľa § 11 zákona č. 305/2013 

Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  (zákon o E-Govermente) v znení zákona č. 273/2015 

Z.z. alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný 

kvalifikovaným elektronickým podpisom OBIDVOCH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

podľa čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 

z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú.v. EÚ L 

257,28.8.2014). V elektronickom dokumente je potrebné doložiť aj potvrdenie pediatra, 

ktoré je povinnou položkou žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. 

 

http://www.slovensko.sk/

