
Materská škola, Ul. Hviezdoslavova 422/3, Trebišov 

 
 

 

 

 
 

Dieťa je šťastné, keď je zdravé. 

Dieťa je úspešné, keď je vzdelané. 

Dieťa je spokojné, keď sa mu plnia sny. 

 

 

Hľadáte miesto kde bude vaše dieťa šťastné, úspešné a spokojné? 

Tak ste ho práve našli... 

 

Milí rodičia! 
 

Riaditeľstvo Materskej školy, Ul. Hviezdoslavova 422/3, Trebišov 

 

 oznamuje 

 

rodičom 2-6-ročných detí, že písomné žiadosti na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2017/2018 sa predkladajú spolu s potvrdením 

o zdravotnom stave v termíne od 02.05.2017  do  31.05.2017. 

 

Materská škola prijíma žiadosti na nový školský rok podľa nižšie uvedených kritérií: 

1. Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku. 

2. Deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky. 

3. Deti, ktoré boli zapísané v čase od 30.04. do 31.05. v aktuálnom roku. 

4. Deti, ktoré k 1. septembru dovŕšili 3 až 4 roky – podľa voľnej kapacity na doplnenie počtu detí v príslušnej triede. 

5. Deti od dvoch rokov na doplnenie kapacity materskej školy. 

6. Deti, ktorých súrodenec navštevuje materskú školu. 



Do subjektu materskej školy, ktorá plní školský vzdelávací program „Ďatelinka“ zameraný na environmentálnu a zdravotnú výchovu, 

patria tieto školy: 

 

Materská škola, Ul. Hviezdoslavova 422/3 (pri Lipke) - 4 triedy           

Elokované pracovisko na Ul.1.decembra 863/1 (Berehovská) - 6 tried   

                                                                                                                                                                         

Triedy sú rozdelené podľa vekových skupín. 

 

Prevádzka školy  -  na Ul. Hviezdoslavovej  je od 06.30 hod. do 16.30 hod. 

                              -  na Ul. 1. decembra         je od 06.30 hod. do 16.30 hod. 

 

 

Denný stravný poplatok je 1,12 €.  

Školný poplatok pre 2 - ročné deti je 50 €. 

Školný poplatok pre 3 - 4 - ročné deti je 15 € mesačne. 

Deti, ktoré navštevujú materskú školu rok pred nástupom do 1. ročníka ZŠ a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej 

dochádzky majú bezplatné predprimárne vzdelávanie. 

Žiadosti sú k dispozícií na riaditeľstve školy alebo na jednotlivých pracoviskách u zástupkýň riaditeľky školy.  

 

 

 

Kontakt: email: ms@msmiertv.sk    Pozrite si nás: www.msmiertv.sk 

Materská škola, Ul. Hviezdoslavova 422/3, č.t.: 056/672 3477,  

Elokované pracovisko na Ul. 1. decembra 863/1, č.t.: 056/676 3556   

 

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, 

ktorý sa uskutoční 

dňa 03.05.2017 od 09.00 hod. do 11.30 hod. 

mailto:spmsmier@nettrebisov.sk

