Zápis detí do materskej školy
na školský rok 2021/2022
Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove oznamuje
rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 bude prebiehať v súlade
s platnou legislatívou (Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 59 ods.
1, 2, 3 a § 59a ods.1, 2, 3, 4, 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v čase

od 3. mája do 31. mája 2021.
Podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať
bez osobnej prítomnosti detí.

Spôsob a usmernenie podávania žiadosti:
1. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného
zástupcu, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej
spôsobilosti od pediatra - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj
údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
2. Tlačivo: Žiadosť o prijatie

na predprimárne vzdelávanie obsahuje aj potvrdenie

o zdravotnom stave dieťaťa. Žiadosť

je dostupná na webovom sídle školy

www.msmssp.sk. Bližšie informácie na tel. čísle 054/742 2362,0903 428 289.
3. Rodičia si môžu žiadosť osobne vyzdvihnúť u riaditeľky školy v dňoch od 3. 5. 2021
do 28. 5. 2021 v čase od 9:00 hodiny do 15:00 hodiny pri dodržaní platných
epidemiologických opatrení.
4. Vypísanú žiadosť s podpismi oboch zákonných zástupcov, s potvrdením od pediatra
môžete doručiť nasledovne:


osobne do kancelárie riaditeľky školy,



poštou - žiadosť vyplňte a zašlite na adresu školy: Materská škola, Matice
slovenskej 740/7, 091 01 Stropkov,



emailom

na

emailovú

adresu

MŠ

skolka.mslovenskej@gmail.com,

- oskenevovanú pridajte ako prílohu PDF,


vhodením do schránky školy, ktorá je umiestnená pri vstupnej bráne
materskej školy.

5. Riaditeľka materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne
vzdelávanie dieťaťa začať.

K žiadosti je potrebné priložiť:


ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predkladá k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie;



ak ide o dieťa s diétnym programom, zdravotnými ťažkosťami, predloží jeho zákonný
zástupca spolu so žiadosťou o prijatie lekársku dokumentáciu.

Podmienky prijímania dieťaťa do materskej školy:


Do materskej školy sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Prijímanie detí mladších ako tri
roky bude v súlade so školským zákonom výnimočné.



Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 8. 2021 je predprimárne vzdelávanie
povinné.



Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa s trvalým pobytom v Stropkove
v materskej škole, ktorá je zriaďovateľom vo VZN mesta Stropkov určená ako
spádová, ak sa rodič nerozhodne inak a riaditeľka danej materskej školy na základe
voľných kapacít ho prijme.



V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy,
riaditeľka materskej školy bude postupovať v zmysle kritérií na prijatie dieťaťa
schválených pedagogickou radou a pri prijímaní uprednostní:
1. deti s trvalým pobytom v Stropkove, pre ktoré je plnenie predprimárneho
vzdelávania povinné,
2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
3. deti, ktoré budú plniť povinné vzdelávanie pred dovŕšením 5 rokov veku (pri
splnení všetkých podmienok),
4. deti, ktoré dovŕšili 4 roky veku
5. deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku,
6. deti, ktoré dovŕšia 3 roky do 31. 12. 2021.

.

