Zápis detí
do Materskej školy, Malinovského 874, Krupina
na školský rok 2021 /2022,

od 17.5.-18.5.2021, v čase od 8:30-17:30 hod.

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DETÍ do Materskej školy, Malinovského 874, Krupina
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a podľa § 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. (ďalej len „vyhláška
MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE SA PRIJÍMA SPRAVIDLA DIEŤA OD TROCH DO ŠIESTICH ROKOV VEKU.
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:



pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – dieťa, ktoré dovŕši do 31. augusta 2021 piaty rok,
s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (deti s odkladom povinnej školskej dochádzky),

Po splnení uvedených podmienok sa ďalej prijíma dieťa, ktoré:




dovŕši 2,5 roka - iba v prípade voľnej kapacity materskej školy a pri vytvorení vhodných materiálnych, personálnych a iných podmienok
(osvojenie hygienických návykov - bez plienok),
žiada o celodenný pobyt v MŠ,
nastúpi od 1. septembra príslušného školského roka.

O výbere detí rozhoduje riaditeľka a zástupkyňa MŠ.
Spôsob podania žiadosti:
Žiadosť sa dá stiahnuť na https://www.mskrupina.sk/zapis-deti-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-2021-2022
Miestom podávania žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2021/2022 je budova Materskej školy, Malinovského 874, Krupina,
riaditeľňa.
Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, písomne poštou a e-mailom.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, 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 výchovno-vzdelávacieho procesu takéhoto dieťaťa.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy vydáva riaditeľka školy do 15. júna 2021.
Mgr. Dana Cibuľová
riaditeľka MŠ

