PRIJÍMANIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO
MATERSKEJ ŠKOLY DOLNÁ MARIKOVÁ NA ŠKOLSKÝ ROK
2021/2022

Na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Dolná Mariková sa prijímajú deti
v zmysle zákona č. 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 /ďalej len „zákon č.
209/2019 Z. z.“/ a v zmysle § 3 Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole na
základe:




písomnej žiadosti zákonného zástupcu
potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní
v prípade dieťaťa so ŠVVP vyjadrenie príslušného CPPPaP, príp. CŠPP

Podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Dolná Mariková na
nasledujúci školský rok bude prebiehať v období od 03.05.2021 do 21.05.2021.
Pravdivo vyplnenú a oboma zákonnými zástupcami podpísanú žiadosť môžete poslať
elektronicky e-mailom na adresu školy: ms.dmarikova@gmail.comŽiadosť o prijatie dieťaťa
do materskej školy na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť z internetovej stránky
Obce Dolná Mariková www.dolnamarikova.sk , príp. fyzicky vyzdvihnúť s podmienkou
dodržania všetkých epidemiologických a hygienických opatrení v čase do 08.00 hod, od
15.00-16.00 hod... Žiadosti môžete posielať tiež poštou na adresu Materská škola Dolná
Mariková 464, 018 02.,vhodiť do schránky pri MŠ.
Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy budú zákonným zástupcom
detí doručené poštou najneskôr do 15.06.2021 príp. po telefonickom upozornení.
Upozornenie pre zákonných zástupcov o povinnom predprimárnom vzdelávaní:




Podľa § 28a školského zákona ods. 1: „Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.
augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť
povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.“
Od 1. januára 2021 zaniká inštitút odloženia začiatku povinnej školskej dochádzky či
dodatočného odloženia povinnej školskej dochádzky.



Podľa § 28a školského zákona ods. 3: „Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku
nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní
plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ 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.“

Na základe uznesenia pedagogickej rady konanej dňa 10. 03. 2021 sa určili priority pri
prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 v Materskej škole
Dolná Mariková vychádzajúce z platnej legislatívy:
 Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej je materská škola zriadená ( spádová
materská škola).
 Následne sa prijímajú deti od 3 rokov veku, ktoré majú trvalý pobyt v obci so
zriadenou spádovou materskou školou.
 Ak to umožní kapacita a podmienky MŠ, môžu byť prijaté i deti od dovŕšenia
2 rokov, ak majú zvládnuté základné sebaobslužné a hygienické návyky.
 Ak to umožní kapacita a podmienky MŠ, môžu byť prijaté na predprimárne
vzdelávanie i deti, ktoré nemajú v obci, v ktorej je materská škola zriadená,
( spádová materská škola ) trvalý pobyt.

Tešíme sa na Vás.

V Dolnej Marikovej, dňa 12.03.2021
Jana Ištoková
poverená zastup. riad. školy

