KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY MALINOVSKÉHO 874, KRUPINA
Zápis do Materskej školy Malinovského 874, Krupina v školskom roku 2022/2023 sa bude konať nasledovne:
04.05.2022 v čase od 14:00 do 17:00 hod.
05.05.2022 v čase od 14:00 do 17:00 hod.
06.05.2022 v čase od 09:00 do 17:00 hod.
PODMIENKY PRIJATIA:
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (podpísaná obomi rodičmi, ako
prejav ich spoločnej vôle), ktorú predloží riaditeľovi školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára
pre deti a dorast.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa môže prijať do
materskej školy len v prípade, že materská škola má vytvorené vhodné podmienky na zabezpečenie plynulého výchovnovzdelávacieho procesu takéhoto dieťaťa.
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:




pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – dieťa, ktoré dovŕši do 31. augusta 2022 piaty rok,
s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (deti s odkladom povinnej školskej dochádzky),
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.

Ostatné podmienky:
Výnimočne je možné do materskej školy prijať aj dieťa mladšie ako tri roky (trojročné dieťa je také, ktoré dosiahlo tri
roky do 31. 08. príslušného roka),ak má materská škola vytvorené vhodné materiálne, personálne aj iné potrebné podmienky
(priestorové, kapacitné). Tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili
piaty rok veku pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie, detí ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho
vzdelávania v MŠ, ako aj detí vo veku od troch rokov.
Požiadavkou na dieťa je, aby nenosilo plienku a malo osvojené základné sebaobslužné návyky.

SPÔSOB PODÁVANIA ŽIADOSTI:
Tlačivo žiadosti si zákonný zástupca dieťaťa môže vyzdvihnúť buď priamo v materskej školy alebo stiahnuť na
webovom sídle materskej školy https://www.mskrupina.sk/zapis-deti-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-2022-2023
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy (nie
všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o to požiadajú, budú prijaté).
Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
 osobne, vo vyššie uvedených dňoch a v stanovených časoch v riaditeľni MŠ
 poštou,
 e-mailom – matskola@krupina.sk (naskenovaná, podpísaná žiadosť spolu potvrdením o zdravotnej spôsobilosti
a údaji o očkovaní)
 prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky
(tieto podmienky podávania žiadostí môžu byť ešte upravené v zmysle pokynov zriaďovateľa alebo Ministerstva školstva
reflektujúc súčasnú situáciu Covid -19 v čase podávania žiadosti).
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy vydáva riaditeľka školy do 30. júna 2022.

Mgr. Dana Filušová
riaditeľka MŠ

