Oznam

Na prijímanie žiadosti na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na
školský rok 2020/2021
Materská škola Hlavná 105/93, 076 13 Kazimír oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do
materskej školy na školský rok 2020/2021 sa budú podávať v zmysle rozhodnutia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, podľa § 150 ods. 8
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, školský zákon “ ) zo dňa 26.
marca 2020, číslo : 2020/10610: 1 – A 1030, nasledovne:
a) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú,
prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s
dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
b)potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania
rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o
zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt
c) ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa
vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Termín podania žiadosti
v čase od 30. apríla. 2020 do 31. mája. 2020

1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy nájdete na webovej stránke obce
www.kazimir.sk kde si ju môžete vytlačiť a doručiť na obecný úrad a na obálku
prosím napíšte značku Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
2. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole dňa 22. apríla. 2020 v čase od 8.00
hod. do 15.00 hod. a vypísanú doručiť na obecný úrad a na obálku prosím napíšte
značku Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
3. Žiadosť odovzdajte podpísanú oboma rodičmi

Podmienky prijatia

Deti sa prijímajú k začiatku školského roka ale aj v priebehu roka, ak to
dovoľuje kapacita školy.
Prednostne sa prijímajú deti
- s odloženou povinnou školskou dochádzkou
- s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
- ktoré dovŕšili 5 rok veku a ostatné det
Ak sú vytvorené materiálne personálne a potrebné podmienky, môžu byť
prijaté i deti:
- mladšie ako 3 roky
- so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami / stav dieťaťa:
psychický, telesný, komunikačný /
Do triedy možno prijať najviac 2 deti so špeciálnymi potrebami –
maximálny počet detí sa znižuje o 2 deti za každé dieťa.
Riaditeľ materskej školy ďalej: (§ 28 ods. 18 školského zákona)
- určuje po prerokovaní so zákonným zástupcom zaradenie dieťaťa do
triedy a dĺžku adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa, ktorý
nesmie byť dlhší ako 3 mesiace.
- rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu

Ďalšie podmienky prijatia
Dieťa má mať:
- základy sebaobsluhy
- dobrý zdravotný stav, ( psychický, telesný, komunikačný/, aby v
dôsledku jeho závažného ochorenia a jeho prejavov neobmedzovalo
výchovno – vzdelávací proces deti, bezpečnosť deti v MŠ, ako aj jeho

samého, musí byť zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve /Usmernenie
Úradu verejného zdravotníctva SR č. 2016 – 8138/440:1 – 10A0/
- osvojené hygienické návyky
- návyky kultúrneho a spoločenského správania veku primeraného dieťaťa

Rozhodnutie
Riaditeľ materskej školy vydáva rozhodnutie o prijatí – neprijatí dieťaťa.
Rozhodnutia v materskej škole sa vydávame k 30. 6. príslušného roka.
Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa
príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. (úplné znenie
zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

