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Oznámenie  podmienok na prijímanie detí do materskej školy - stanovisko 

 

      V súvislosti s prijímaním žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 

2021/2022  Vás žiadam o Vaše stanovisko k podmienkam prijímania detí: 

 

    Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy Turgenevova 7,  Košice v školskom 

roku 2021/2022  bude  v kancelárii riaditeľa materskej škole Turgenevova 7, Košice nasledovne: 

Dňa:   30.04. 2021  v čase od 07.00 do 11.30 hod. 

           03.05. 2021  v čase od 07.00 do 11.30 hod. 

           04.05. 2021  v čase od 12.30 do 15.30 hod. 

 

     Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy Turgenevova 7,  Košice Elokovaného 

pracoviska Lorinčík 15, Košice v školskom roku 2021/2022  bude  v kancelárii  riaditeľa 

materskej školy v Elokovanom pracovisku Lorinčík 15,  Košice: 

 

Dňa:  03.05. 2021 v čase od 13.00 do 15.15 hod. 

            

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy Turgenevova 7,  Košice Elokovaného 

pracoviska Lorinčík 15, Košice v školskom roku 2021/2022  môžu rodičia podať aj  v mieste sídla 

Materskej školy Turgenevova 7, Košice v určenom termíne a čase. 

      

Podmienky prijatia: 

 písomná  žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie dieťaťa do materskej školy,  ktorej 

súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a 

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

zástupca predloží okrem žiadosti  a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

 prijímanie detí spravidla od troch do šiestich rokov veku 

 deti vo veku do troch rokov veku k 31.08. 2021 budú prijímané len výnimočne, podľa 

kapacitných možností materskej školy 
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Košice/dátum 
 MSTUR/076-013/2020 D. Rondzíková 20.01. 2021 
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       Tlačivo žiadosti si zákonný zástupca dieťaťa môže vyzdvihnúť v kancelárii riaditeľa 

materskej školy alebo stiahnuť na webovom sídle materskej školy: msturgenevova7.edupage.org 

       Oznam o mieste a termíne podávania žiadosti a podmienkach na prijatie dieťaťa do materskej 

školy bude zverejnený na budove, resp. na vchode do areálu materskej školy a na webovom sídle 

materskej školy od 15. februára do 15. marca 2021. 

 

 

 

                    

 

 

                    S pozdravom 

 

 

                                                                                                                    Dagmar Rondzíková 

                                                                                                                           riaditeľ MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


