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Číslo: OŠaSS/2021/1410/3113                                                                            Púchov 07.04.2021 

Oznam o zápise detí do materskej školy  

Mesto Púchov v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 

vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov oznamuje 

verejnosti, že žiadosti/prihlášky o prijatie dieťaťa do materskej školy od 2.9.2021 prijímajú 

v termínoch 17. 05. 2021 a 24. 05. 2021 od 14. 00 hod. - 16. 00 hod. riaditeľky materských 

škôl: 

 

- Mgr. Jarmila Rolincová: Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov, 

- Katarina Tomanová: Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov, 

- Daniela Valentínyová: Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov, 

- Danka Černičková: Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov, 

- Jana Kovárová: Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov, 

- Tatiana Pavlacová: Materská škola, Nosice 221, Púchov, 

- Jana Šimonová, zástupkyňa RŠ: Základná škola s materskou školou, Slovanská 

330/23, Púchov. 

 

Žiadosť/prihláška o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii 

u riaditeliek materských škôl a na internetovej stránke materských škôl www.skolkapuchov.sk. 

K vypísanej žiadosti/prihláške je potrebné priložiť: 

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; pričom 

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní 

dieťaťa, 

- ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie 

dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti 

a dorast. 

- na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného 

zástupcu. 

Do materských škôl sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho 

vzdelávania povinné. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ materskej školy a 

zverejní ich na verejne prístupnom mieste a webovom sídle materskej školy. 

Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže materskej škole doručiť žiadosť o prijatie 

dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj prostredníctvom elektronického podania doručeného 

do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je 

autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. 
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