VŠEOBECNE PODMIENKY ZÁPISU
Na predprimárne vzdelávanie v materskej školy sa prijímajú deti v zmysle §59 a §59
a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole c znení
vyhlášky č.438/2020 Z. z.:
1.Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorej
súčasťou je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
a o jeho povinnom očkovaní.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, k žiadosti zákonného
zástupcu sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
a odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast.
2. Pre deti, ktoré k 31.08.2022 dovŕši vek 5 rokov, je predprimárne vzdelávanie v školskom
roku 2022/2023 povinné.
3. Ak dieťa k 31.08.2022 dovŕši šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, riaditeľ rozhodne o pokračovaní plnenia
povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe písomného súhlasu príslušného
zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.
4. MŠ vyžaduje pri zápise údaje podľa §59 ods.6 školského zákona:
- meno a priezvisko dieťaťa, jeho dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné
číslo, štátnu príslušnosť, národnosť
- meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zákonných zástupcov dieťaťa a kontakt na účely
komunikácie
- ak sa dieťa alebo zákonný zástupca nezdržiava na adrese trvalého pobytu, uvedie sa miesto,
kde sa zdržiava
5. Dieťa sa prijíma do MŠ na základe písomného rozhodnutia školy, ktoré vydáva do 30.juna
po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy. Na rozhodovanie o prijatí do školy
sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní.
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 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 povinnosti vo veciach výchov
a vzdelávania dieťaťa alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola
obmedzená. Jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať alebo vec
neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojená s ťažko prekonateľnou
prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa.

