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Usmernenie zápisu detí do materskej školy   

Mesto Púchov v nadväznosti na vydané opatrenia MŠ VVaŠ SR upravuje spôsob 

a dopĺňa termíny zápisu detí do materskej školy v zozname materských škôl: 

- Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov, 

- Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov, 

- Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov, 

- Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov, 

- Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov, 

- Materská škola, Nosice 221, Púchov 

- Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov. 

 

Termíny odovzdávania prihlášok: 

5. 05. 2020  od 13. 00 hod. - 16. 00 hod. 

     12. 05. 2020  od 13. 00 hod. - 16. 00 hod. 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii na internetovej 

stránke materských škôl www.skolkapuchov.sk , vo výnimočných prípadoch si ju môžete po 

predchádzajúcom dohovore s riaditeľkou školy a za dodržania všetkých opatrení prijatých 

v súvislosti s ochorením COVID- 19 vyzdvihnúť a aj vypísať v určených termínoch priamo 

v materskej škole.  

Vypísanú žiadosť zákonný zástupca doručí riaditeľke školy vo vyššie uvedenom 

termíne. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať 

prítomnosť dieťaťa, ani potvrdenie o zdravotnom stave. 

Po zaevidovaní prihlášky a ich celkovej sumarizácii po oboch termínoch zápisu, 

riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí dieťaťa iba na adaptačný pobyt a rozhodnutie doručí 

zákonnému zástupcovi. V prípade ďalších zmien toto usmernenie bude priebežne doplnené. 

Podmienky prijatia ostávajú nezmenené: 

- vek dieťaťa od 3 – 6 rokov, 

- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou 

školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 
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