Zápis a prijatie detí do Materskej školy Zbudza
v školskom roku 2021/2022

Riaditeľka Materskej školy Zbudza vyhlasuje zápis detí na základe
Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.308/2009 Z.z. o materskej škole
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Zápis detí bude od 1.05.2021 do 31.05.2021
Podmienky prijímania detí do materskej školy:
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú
rodič predloží podpísanú oboma rodičmi, riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o
zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, v ktorom musí byť
zahrnutá správa o očkovaní dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná,
nebude akceptovaná!
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží
aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak sa do materskej
školy prijíma dieťa so zmyslovým alebo telesným postihnutím, k žiadosti sa prikladá aj
vyjadrenie príslušného odborného lekára. Dieťa so ŠVVP sa do MŠ môže prijať ak má škola
vhodné priestorové a personálne podmienky pre výchovu dieťaťa.
Pre dieťa ,ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie
povinné.
Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj
formou individuálneho vzdelávania.
Spôsob podania žiadosti
 osobne v MŠ – párny týždeň od 8.00 hod. do 11.00 hod, nepárny týždeň od 11.00 hod. do
15.00 hod. (najlepšie po telefonickom dohovore s riad. školy)
 písomne poštou, na základe vlastnej žiadosti rodiča, ktorá musí obsahovať údaje na základe
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní alebo na základe formulára Materskej školy
Zbudza
Písomné rozhodnutie o prijatí, o prijatí na adaptačný pobyt, neprijatí dieťaťa do materskej
školy k začiatku školského roka dostane rodič do 15. júna, ktorý predchádza školskému
roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma
• dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné sa budú prednostne prijímať
podľa trvalého bydliska (§59a zákona č. 245/2008 Z. z.),
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• dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a jeho zákonný zástupca požiadal o pokračovanie
plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
• spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
• na povinné predprimárne vzdelávania sa prednostne prijíma dieťa z okolitých obcí,
v ktorých nie je spádová MŠ, a ktorých rodičia o to požiadajú.
Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať sa prijíma
nasledovne:
- v prípade zvýšeného záujmu o predprimárne vzdelávanie zohľadňujeme deti v čase zápisu s
trvalým pobytom v obci Zbudza
- zohľadňujeme deti, ktoré dovŕšia 3 roky najneskôr k 31. 8. daného kalendárneho roka, pri
voľných kapacitách v materskej škole, prijmeme aj dieťa, ktoré dovŕši 3 roky v priebehu
školského roka. Zohľadňujeme súrodencov (ktorí dosiahnu tri roky do 31. 08. 2021) už
prijatých detí, ktorí budú navštevovať materskú školu ešte v ďalšom školskom roku.
Dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky!
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť na webovom sídle
Obecného úradu Zbudza.

Darina
Bálintová
riaditeľka
materskej školy
Tel. č.: 0905 756 134
mszbudza@gmail.com
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