Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023
Autor: Mária Betinská, Zverejnené: 26.04.2022, Aktualizované: 06.06.2022

Oznámenie o zápise detí do materskej školy v školskom roku 2022/2023
Riaditeľka Materskej školy vo Veľkej Čiernej, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a v súlade s ostatnými zákonmi, ktorými sa mení a dopĺňa tento zákon a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje po dohode so zriaďovateľom a prerokovaní v
pedagogickej rade, oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku
2022/2023.
Termín podávania žiadosti: od 2. 5. 2022 do 31. 5. 2022
Spôsob podávania žiadosti
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe riadne vyplnenej žiadosti podpísanej oboma zákonnými
zástupcami, ktorú je potrebné odovzdať nasledovným spôsobom:
osobne,
poštou alebo kuriérom na adresu MŠ,
elektronicky e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na
adresu msvelkacierna@gmail.com,
prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky Obce Veľká Čierna.
Tlačivo žiadosti je dostupné na www.obecvelkacierna.info v záložke organizácie -Materská škola, alebo si ju
môžete osobne vyzdvihnúť v čase prevádzky MŠ od 6:30 do 15:30 hod., príp. tlačivo zašleme na e-mail rodiča.
Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a údaj o
povinnom očkovaní.
Pri deťoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rodičia k žiadosti predložia aj vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na školský rok 2022/2023 vydá riaditeľka materskej školy písomne
do 30. júna 2022 a odovzdá ho osobne zákonným zástupcom, prípadne zašle poštou. V rozhodnutí o prijatí
dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch
mesiacov.
Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prednostne prijíma:
dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude
dieťa plniť školskú dochádzku v základnej škole,
dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a riaditeľ materskej školy rozhodne o
pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu
príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s
informovaným súhlasom zákonných zástupcov,
dieťa, ktoré do 31. augusta nedovŕši piaty rok veku, ale zákonní zástupcovia požiadajú o plnenie povinného
predprimárneho zdelávania, pričom je potrebné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie
a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára,
dieťa so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho
zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, pričom je potrebný písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a
dorast a písomný súhlas zariadenia poradenstva a prevencie, že sa dieťaťu neposkytuje vzdelávanie v materskej
škole do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy.
Ostatné podmienky prijímania detí:
deti následne podľa veku 4- ročné a deti, ktoré k 1. septembru 2022 dovŕšia 3 roky veku s osvojenými

základnými hygienickými a sebaobslužnými návykmi,
deti, ktorých súrodenec už navštevuje MŠ vo Veľkej Čiernej a plní povinné predprimárne vzdelávanie,
deti s trvalým pobytom v Obci Veľká Čierna,
deti mladšie ako 3 roky môžu byť prijaté len ak to umožní kapacita MŠ.
Vo Veľkej Čiernej, dňa 25. 4. 2022
Mgr. Mária Betinská - riaditeľka MŠ
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