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Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov 

Kritéria prijatia pre školský rok 2022/2023 

 

 

V školskom roku 2022/2023 otvoríme dve oddelenia s celodennou prevádzkou 

s počtom 49 detí. Zápis do materskej školy sa uskutoční v dňoch od 9. mája do 11. 

mája 2022. 

 

V prípade, že sa prihlási viac detí ako je plánovaný počet, o prijatí rozhodne riaditeľka 

materskej školy na základe týchto kritérií v uvedenom poradí: 

 dieťa, ktoré dovŕšilo 5. rok veku do 31.8.2022 a predprimárne vzdelávanie je 

preň povinné 

 dieťa s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania  

 dieťa predčasne zaškolené na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré 

nedovŕšilo 5 rokov k 31.8.2022 

 súrodenec dieťaťa, ktoré navštevuje CMŠ Kráľovnej anjelov 

 

Forma a priebeh zápisu: 

 deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov, ktorú 

predložia riaditeľke materskej školy 

 žiadosť si rodič môže vyzdvihnúť v materskej škole alebo na 

www.cmsivanka.sk 

Termín podávania žiadostí:   Ak to epidemiologická situácia dovolí 

 9.5.2021      v čase  od 15.30 h do 17.00 h  

 10.5.2021    v čase  od 15.30 h do 17.00 h 

 11.5.2021    v čase  od 15.30 h do 17.00 h  
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Žiadosť môžete podať: 

1. elektronickou formou na e – mail : cmsivanka@marianky.sk    

2. elektronickou schránkou 

3. poštou na  adresu:  CMŠ Kráľovnej anjelov,  

Nám. padlých hrdinov 30 

900 28 Ivanka pri Dunaji 

4. v dňoch 9. -11. 5. 2022  osobne doručiť do materskej školy, kde bude 

zabezpečená služba na prevzatie  žiadosti, s dôrazom na dodržiavanie 

hygienicko-epidemiologických opatrení.   

 

K zápisu je potrebné priniesť/ poslať: 

 vyplnenú žiadosť potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom 

o očkovaní dieťaťa 

 vyplnený dotazník o dieťati 

 dieťa so zdravotným postihnutím - k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie 

všeobecného lekára pre deti a dorast;  dieťa so zmyslovým a telesným 

postihnutím, vyjadrenie príslušného odborného lekára 

 ak rodičia žiadajú o predčasné zaškolenie na povinné predprimárne 

vzdelávanie,  je potrebné priniesť odporúčanie z Centra poradenstva a prevencie 

a vyjadrenie lekára pre deti a dorast. 

 Vyjadrenie zákonných zástupcov dieťaťa o doručení rozhodnutia 

o prijatí/neprijatí na adresu jedného alebo obidvoch zákonných zástupcov 

Rozhodnutie o prijatí /neprijatí bude rodičom doručená písomne do 30.6. 2022 

 

V Ivanke pri Dunaji, 22.3.2022 

 

Prerokované so zriaďovateľom dňa :  

 

      Mgr.  Martina Bratkovičová- S.M Laura, FDC 

           riaditeľka CMŠ 
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