Oznámenie o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do
materskej školy
Materská škola Zamarovce pre školský rok 2021/2022
V súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľky MŠ po dohode
so zriaďovateľom určili termín, spôsob a miesto podávania žiadostí pre nasledujúci školský
rok 2021/2022:

Termín podávania žiadostí a zápisu je od: 3.5. do 6.5. 2021
od 7:00 do 15:30
Spôsob podávania žiadostí:
e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
osobne v budove materskej školy

•
•

Miesto podávania žiadostí: MŠ Zamarovce, Zamarovská 63, 911 05
Zamarovce
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Pre dieťa, ktoré
dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné
a bude prednostne prijaté do spádovej materskej školy, kde má adresu trvalého
pobytu. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne
vzdelávanie povinné. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti
rodiča/zákonného zástupcu (príslušné tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ“ je dostupné
v materskej škole, na webovej stránke obce, prípadne webovej stránke MŠ). Zákonní
zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj
potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí
obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do
materskej školy aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie.
Riaditeľ materskej školy spolu s miestom, termínom a spôsobom podávania žiadostí
zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.
Vydávanie rozhodnutí
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude riaditeľkou MŠ
vydané rodičom / zákonným zástupcom elektronicky,
( prípadne osobne, poštou ) najneskôr do 15. júna 2021.

Podmienky prijímania detí do MŠ Zamarovce, 911 05 Zamarovce
pre šk. rok 2021/2022

Na predprimárne vzdelávanie v súlade s § 59 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský
zákon) sa prijíma dieťa od troch rokov veku.
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie
predprimárneho vzdelávania povinné.
•
•
•
•
•
•

Ostatné podmienky prijímania detí v súlade s vyhláškou o MŠ:
dieťa, ktoré má trvalý pobyt v obci Zamarovce
Prednostne sa spravidla prijímajú deti: podľa veku dieťaťa od najstaršieho
dieťa, ktoré dovŕšilo 4 roky
dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky
dieťa, ktoré má v materskej škole súrodenca
mladšie deti ako tri roky môžu byť prijaté iba v prípade voľnej kapacity MŠ a ak má dieťa
dostatočne osvojené hygienické návyky a sú vytvorené vhodné materiálne, personálne
a iné potrebné podmienky.

