Materská škola, Hlavná 42/ 52, 078 01 Veľké Ozorovce
Č.j.: 143/2022

Vo Veľkých Ozorovciach dňa 26.04.2022

OZNÁMENIE
MIESTA A TERMÍNU PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ
ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023
V súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka MŠ po dohode so
zriaďovateľom určili termín, spôsob a miesto podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok
2022/2023.
Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023
bude prijímať

v termíne od 2.5.2022 do 31.5.2022.
Žiadosti sa podávajú :




osobne v budove Materskej školy , Hlavná 42/52, Veľké Ozorovce,
poštou na adresu Materská škola, Hlavná č. 42/52, 078 01 Veľké Ozorovce,
elektronickým podaním cez www.slovensko.sk.

Žiadosť o prijatie dieťaťa je uverejnená na web stránke Obce Veľké Ozorovce (www.velkeozorovce.sk)
v záložke Materská škola.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa
od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 je
predprimárne vzdelávanie povinné a bude prednostne prijaté do spádovej materskej školy kde
má adresu trvalého pobytu. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je
predprimárne vzdelávanie povinné. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti
rodiča/zákonného zástupcu. Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou predkladajú aj
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí
obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie
príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a odporúčanie všeobecného lekára pre
deti a dorast.
VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude doručené zákonným
zástupcom elektronicky, prípadne osobne alebo poštou najneskôr do 15. júna 2022. Podľa § 144a
školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručujú obom zákonným zástupcom

dieťaťa. Ak sa zákonný zástupca po vydaní Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do našej MŠ rozhodne
pre inú MŠ žiadame, aby o tejto skutočnosti neodkladne informoval vedenie školy a neblokoval
miesto pre deti, ktoré nemohli byť prijaté pre nedostatok miesta.
Dôležité!!!
Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy
a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis
oboch zákonných zástupcov dieťaťa.
Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
 jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností
vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu
rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť
jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti
ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je
možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
 jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania
uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený,
túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného
zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo
 vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou
prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani
doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné
preukázať napríklad písomným vyhlásením.

Podmienky prijímania detí na predprimárne
vzdelávanie do MŠ Veľké Ozorovce
Na predprimárne vzdelávanie:
 sa prednostne prijímajú deti, ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
Plniť povinné predprimárne vzdelávanie bude mať dieťa, ktoré do 31. augusta:
 dovŕši päť rokov veku, t.j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona,
 dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho

vzdelávania, t.j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona,


dovŕši šesť rokov veku a nedosiahlo školskú spôsobilosť, t.j. dieťa podľa § 28a ods. 3
školského zákona bez ohľadu na to, či plnilo predprimárne vzdelávanie formou
individuálneho vzdelávania – toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného
predprimárneho vzdelávania ešte jeden rok,



nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako
dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávania predloží súhlasné vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlas vyjadrenia
všeobecného lekára pre deti a dorast, t.j. deti podľa § 28a ods. 5 školského zákona,



dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinného
dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, t.j.
dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona,

 sa prijíma dieťa od 3 rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov
veku.
Okrem vyššieho uvedených legislatívou stanovených podmienok, riaditeľ určuje v zmysle § 59
ods. 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ostatné podmienky prijímania detí na
predprimárne vzdelávanie.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa:



ktorého súrodenec navštevuje materskú školu,
mladšie ako tri roky, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné materiálne, personálne a
kapacitné podmienky; má osvojené základné hygienické návyky a sebaobslužné činnosti (t.j.
dieťa nie je plienkované a používa toaletu, pri stolovaní používa lyžicu, drží pohár pri pití, s
pomocou dospelého sa oblieka/vyzlieka, prezúva).

Bližšie informácie k prijímaniu detí do materskej školy poskytne zákonným zástupcom riaditeľka
materskej školy .

Viera Gašparová v.r.
riaditeľka školy

