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Nemšová 7. apríla 2020 

 

 

NARIADENIE 

Mesta Nemšová  

 

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre šk. r. 2020/21 

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

č. 2020/10610:1-A1030 z 26. marca 2020 mesto Nemšová ako zriaďovateľ Materskej školy 

Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová určuje:  

 

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosti  

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (do materských skôl) na školský rok 

2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla do 31. mája 2020. 

 

Ministerstvo zároveň rozhodlo o týchto podmienkach: 

 Podávanie žiadostí sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa 

komunikácia elektronickou formou, prípadne iným spôsobom v závislosti  

od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie 

hygienicko-epidemiologických opatrení. 
 Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak ale do času 

vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia 

potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. 

 Pri žiadosti o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 

nebude vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie. Ak však zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave 

a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude 

prijaté len na diagnostický pobyt. 

Materské škola zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová bude prijímať žiadosti o prijatie 

dieťaťa bezkontaktne. Zákonný zástupca môže podať žiadosť: 

 e-mailom na adresu riaditeľky materskej školy v termíne od 30.4. do 31.5.2020 

(vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať zákonným zástupcom dieťaťa  

a poslať naskenovanú, príp. odfotografovanú) 

 osobne v termíne 4. 5. 2020, v čase od 8.00 od 12.00 h 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy riaditeľka 

materskej škôlky oznámi zákonným zástupcom detí. 
 

 

JUDr. Miloš Mojto 

primátor mesta Nemšová 

Na vedomie: 

Materská škola, Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová 
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