Materská škola, Garážová 157/19, 076 03 Sirník

Kritéria k vybavovaniu žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Východiská:
1. Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. Vyhláška MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole
3. Metodické usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do
materskej školy na školský rok 2022/2023
4. Školský poriadok materskej školy
5. Uznesenie z Pedagogickej rady konanej dňa 11.03.2022
Materská škola prijíma žiadosti na nový školský rok podľa nižšie uvedených kritérií:
1. Deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku k 31.08. (vrátane) v aktuálnom roku sú prijímané na
plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne (§ 59 školského zákona č. 245/2008, ods. 2).
2. Deti s predĺženým povinným predprimárnym vzdelávaním.
3. Deti, ktoré boli zapísané v čase od 01.05. do 31.05. v aktuálnom roku.
4. Deti, ktorých súrodenec už navštevuje materskú školu.
5. Deti, ktoré k 1. septembru dovŕšili 4,3,2 roky – podľa voľnej kapacity v triede
materskej školy.

Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo osvojené s ohľadom
na svoj vek:


základné hygienické návyky - vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri
použití toalety, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi a pod.



základné sebaobslužné návyky - vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní
a prezúvaní s dospelými a samostatne sa čo najviac zapájať do činnosti



základné stravovacie návyky - vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára



základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou

Podmienky:
-

vypísaná a podpísaná žiadosť do MŠ – podľa § 144a školského zákona účinného
od 01.01.2022 sa na žiadosti vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa

-

lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast (aj s údajom o povinnom očkovaní / neočkovaní dieťaťa)

-

ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný
zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

-

zápisný lístok na stravu (v septembri)

-

čestné vyhlásenie pre zber údajov (v septembri)

-

informovaný súhlas zákonného zástupcu (v septembri)

Spôsob podávania žiadostí:


priamo v materskej škole u riaditeľky školy po telefonickom dohodnutí termínu
a s dôrazom na dodržanie hygienicko - protiepidemiologických opatrení (riadiť sa
aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky),



poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,



e-mailom – tlačivá musia byť podpísané a naskenované, priložené v prílohe e-mailu,



elektronické podanie doručené do elektronickej schránky materskej školy,



elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaný elektronickým
podpisom.

V Sirníku, 11.04.2022

Mgr. Andrea Bindasová
riaditeľka materskej školy

