
Materská škola Suchohrad 900 64 Suchohrad 130

Zápis detí
na školský rok 2021 / 2022 sa uskutoční

dňa 12. mája 2021

v čase od 8:00-12:00 a od 12:30-17:00 hod

na Obecnom úrade v Suchohrade

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v súlade so zákonomč. 209/2019
Z.z., ktorým sa mení a dopíňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Deti sa prijímajú k 1. septembru 2021.

Prijímanie detí do materskej školysariadi nasledovným poradím:

1. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a to prednostne

zo spádovej oblasti materskej školy.
2. Následne sa prijímajú ostatné deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinnéa nie sú zo

spádovej oblasti materskej školy.
3. Po prijatí všetkých detí z bodu 1 a2, sa prijímajú mladšie deti od troch rokov veku, na ktoré sa

nevzťahuje podmienka spádovej oblasti podľa trvalého pobytu.

4. Deti od dovfšenia dvoch rokov veku sa prijímajú výnimočne, ak to umožňuje kapacita

a podmienky materskej školy.
5. Vprípade, že počet žiadostío prijatie dieťaťa do MŠ budevyšší, ako umožňuje kapacita školy,

prednostne budú prijatí:
e súrodenci detí už navštevujúcich materskú školu,

e detipochádzajúce z rodín vhmotnej núdzi a znevýhodneného prostredia,
e detipodľa poradia od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity školy.

Podmienky schválené v pedagogickej rade školy:

e Dieťa sa prijíma na základe žiadostia potvrdenia o zdravotnomstave.
. Dieťa musí zvládať základné hygienické návyky — musí byť bez plienok.

. Dieťa musí zvládať základné sebaobslužné činnosti — jesť lyžicou, napiť sa z hrnčeka, ....

Zákonný zástupca dieťaťa môže materskej škole doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne

vzdelávanie v deň zápisu:

a) osobne, naobecnom úrade

b) prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej

školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým

podpisom.
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Rodičia k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie prikladajú:
e vyplnené tlačivo Základné informácie o dieťati,
e potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré

obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Pri prijímaní dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebnék žiadosti okrem

všetkých vyššie uvedených náležitostí priložiť aj:

e odporúčanie od všeobecného lekára pre deti a dorast,
e vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie obsahujúceho

informácie o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách dieťaťa aďalšie informácie

a odporúčania, ktoré musí riaditeľka zvážiť pri rozhodovanío prijatí.

Rozhodnutia o prijatí-neprijatí sa budú vydávať do 15.6.2021.

V Suchohrade, dňa 9. 4. 2021
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