Zápis detí do MŠ 5RP II Rudňany na školský rok 2022/2023

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z.
z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole
v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. a vyhlášky 541/2021 Z.Z.

Žiadosti môžete podávať
1.1 A) Elektronickou formou v termíne od 1. 5. 2022 do 31. 5. 2022 – e-meilom,
- elektronickým podaním do elektronickej schránky MŠ alebo elektronického

dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
B)

Osobne v MŠ 5RPII v pracovné dni od 2. 5. 2022 do 20. 5. 2022
od 11.00 - 13.00

hodiny v MŠ 5RP II

s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
C) poštou alebo kuriérom na adresu MŠ 5RP II 053 23 Rudňany 359.
Zákonný zástupca musí priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa či kartičku poistencov.
Prihlášku

musí

mať

písomnú

formu,

máte

ju

na

stiahnutie

https://www.rudnany.sk/obec/skolstvo/materska-skola-2/, taktiež osobne pri vchode do budovy
MŠ 5RP II Rudňany, alebo na vlastnom tlačive. Súčasťou prihlášky musí byť potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti o všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj
o povinnom očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Na predprimárne vzdelávanie bude prednostne prijaté dieťa:
- ktoré dovŕši vek 5 rokov do 31. 8. 2022, pretože takéto dieťa musí rodič povinne prihlásiť
na povinné predprimárne vzdelávanie a má trvalý pobyt v spádovej oblasti školy
1.2
Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku
Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré
nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2022, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Mladšie dieťa ako 5 rokov príme riaditeľ na predprimárne vzdelávanie v prípade voľnej kapacity v MŠ.
1.3
Spádová materská škola
Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt podľa miesta
pobytu, ktorú určí zriaďovateľ. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej
materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Spádová materská
škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.
1.4
Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok; ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka
veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného
predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
a s informovaným súhlasom rodiča.

Milí rodičia predškolákov,
vybrali sme pre Vás niekoľko základných informácii, ktoré súvisia s prijatým (Zákon 209/2019 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony o povinnom predprimárnom vzdelávaní:


Predprimárne vzdelávanie je povinné pre všetky deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov do 31.8.
v roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú
školskú dochádzku v základnej škole. Rodič má zákonnú povinnosť prihlásiť dieťa
na povinné predprimárne vzdelávanie!



Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.



Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ
materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho
vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a
dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ruší
sa odklad školskej dochádzky.



Ak dieťa nedosiahne školskú zrelosť ani po pokračovaní plnenia povinného
predprimárneho vzdelávania v MŠ (7. ročné dieťa), začína plniť povinnú školskú
dochádzku v ZŠ



Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu pred začiatkom plnenia povinného
predprimárne vzdelávania nemusia dávať novú žiadosť o prijatie.



Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole kde má trvalý pobyt
(teda v spádovej materskej škole), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia
pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne
vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy
prijme na predprimárne vzdelávanie.



Povinné predprimárne vzdelávanie sa nezarátava do povinnej školskej dochádzky.



Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať
do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe
písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov,
pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy.



O povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa môže zákonný zástupca dieťaťa alebo
zástupca zariadenia písomne požiadať riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa
prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie



Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31. augusta 2023 nedovŕši šesť rokov veku,
uvažuje o tom, že požiada základnú školu o to, aby bolo jeho dieťa od školského roku
2023/2024 výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky, je potrebné, aby
riaditeľa materskej školy, v ktorej je dané dieťa prijaté alebo do ktorej o prijatie zákonní
zástupcovia žiadajú, požiadal o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie
pred dovŕšením piateho roku veku, a je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie
príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného
lekára pre deti a dorast.

TEŠÍME SA NA VÁS!!!

Mgr. Valéria Hozzová
Riaditeľka MŠ 5RP II Rudňany

