
 

Bližšie informácie 

na tel. 0908 871 308 alebo msstefanikova@gmail.com  

 

ZÁPIS DO MŠ ŠTEFÁNIKOVA 49 V HUMENNOM 
http://msstefanikova.sk/ 

 
 

Podmienky prijatia detí do MŠ: 

 Deti sa do materskej školy prijímajú na základe podania písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu. 

 Termín podávania žiadostí do MŠ na školský rok 2020/2021:  

 od 30.4. do 31.5.2020 elektronickou formou na adresu: 

msstefanikova@gmail.com  

 Osobne bez prítomnosti detí:  v priestoroch MŠ Štefánikova 49          

po telefonickom rozhovore č. t. 0908 87 13 08 

 

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy môžete nájsť v prílohe 
http://msstefanikova.sk/tlacivo/  
Žiadosť sa podáva bez lekárskeho potvrdenia. 

 

Lekárske potvrdenie doloží zákonný zástupca dodatočne.  

 

Podmienky prijatia detí do MŠ sú stanovené riaditeľkou MŠ, sú prerokované             

a schválené pedagogickou radou. 

V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  prednostne sa 

prijímajú: 

 deti, ktoré dovŕšili piaty rok života 

 deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 

 deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej 

dochádzky 

 

Ďalšie podmienky prijatia: 

 deti, ktoré dovŕšili 3 roky 

 deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ 

 deti, ktoré nedovŕšia tri roky sa budú prijímať  v prípade voľnej kapacity 

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa si rodič prevezme u riaditeľky MŠ             

po ukončení zápisu v mesiaci jún. 
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              Špecifiká MŠ:                       

 prevádzka MŠ od 6.00 hod. do 16.30 hod. 

 saunovanie vo vlastnej saune v priestoroch MŠ  

 realizácia  projektu ,,Zdravý úsmev”, "Dajme spolu gól"  

 pitný režim 

 telocvičňa, moderné detské ihrisko 

 predplavecká príprava, kurz korčuľovania 

 spolupráca s Tenisovým klubom Humenné 

 skoré začiatky "Krúžok anglického jazyka" 

 dopravná výchova na vlastnom dopravnom ihrisku  

 základné zručnosti pri práci s počítačom, fotoapatátom a interaktívnou   

 tabuľou 

 výchovno – vzdelávacia činnosť formou zážitkového učenia 

 všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s jeho individuálnymi 

 a vekovými osobitosťami  

 

 

 

Informácie o zápise do MŠ od zriaďovateľa Mesto Humenné 

https://www.humenne.sk/Mestske-organizacie/SKOLY-skolstvo-

mladez/Materske-skoly/Zapis-deti-do-materskych-

skol/?fbclid=IwAR25NsOCj95gk40z7k3NDTBbL4miKY6t3-

l4LoTF_3q15yxdiqEiHhufSpI 
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