Prijímanie a detí do materskej školypodmienky
Žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (ďalej len „rodič“)
o prijatie dieťaťa do materskej školy sa podávajú v čase od 1. mája do 31.
mája príslušného kalendárneho roka.

PODMIENKY PRIJATIA DO MŠ
1. Potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa.
2. V prípade individuálnych potrieb dieťaťa, doložených odbornými vyšetreniami CPPPaP,
podľa personálnych možností a vhodných podmienok v MŠ pre dieťa, aby vzdelávanie
začleneného dieťaťa bolo na jeho prospech.
3. Rešpektovanie katolíckeho ducha školy a náboženskej výchovy.
4. Súhlas, aby škola spracúvala poskytnuté osobné údaje o dieťati navštevujúcom materskú
školu ako aj o jeho zákonných zástupcoch (osobné údaje o dieťati budú tretej osobe
poskytnuté len na základe poverenia alebo zmluvy, ktorú s materskou školou uzatvorila).
5. Podľa § 59 ods.2 a § 59a ods.2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„školský zákon“) bude do materskej školy prednostne prijaté dieťa:
A) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (päť rokov veku do 31. augusta, ktorý
predchádza začiatku školského roka);
B) ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania;
C) ktoré nedovŕšilo 5. rok veku k 31. augustu a plní povinné predprimárne vzdelávanie na
základe vyjadrenia CPPPaP.
6. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku prednostne pred
deťmi mladšími ako tri roky.
7. Do materskej školy je možné 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, priestorové a kapacitné podmienky. Požiadavkou je, aby
dieťa podľa možnosti nenosilo plienky a malo osvojené základné sebaobslužné návyky.
8. Počet prijatých detí neprekročí stanovenú kapacitu platným Rozhodnutím RÚVZ.
9. V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ, nesmie
sa uprednostniť dieťa mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie
detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom len výnimočné.
10. Pri splnení predchádzajúcich podmienok sa ďalej uprednostňujú deti, ktoré majú v našej
MŠ súrodencov a tiež deti, ktoré perspektívne budú pokračovať v plnení povinnej školskej
dochádzky v našej základnej škole.

MOŽNOSTI VYPLNENIA ŽIADOSTI
Žiadosť môžete podať elektronickou formou na stránke školy www.zsdilong.sk / Elektronická
žiadosť o prijatie do MŠ je otvorená v čase zápisu od 1. mája do 31.mája) alebo písomne
(Materská škola – Dokumenty k stiahnutiu – vytlačením žiadosti o prijatie do MŠ (Materská
škola – Dokumenty k stiahnutiu – Žiadosť o prijatie do MŠ).
Riaditeľ zariadenia vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15.
júna, v prípade podania žiadosti v inom termíne podľa ustanovení príslušných právnych
predpisov.
POTREBNÉ ÚDAJE O DIEŤATI
• meno a priezvisko dieťaťa
• dátum a miesto narodenia
• adresa trvalého pobytu (v prípadne prechodného pobytu treba uviesť obe adresy)
• rodné číslo
• štátna príslušnosť
• národnosť
• potvrdenie o zdravotnom stave od lekára, informácia o očkovaní
ÚDAJE O ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOCH
• meno a priezvisko zákonných zástupcov
• adresa trvalého pobytu (v prípadne prechodného pobytu treba uviesť obe adresy)
• telefónne číslo
• e-mailovú adresu;

MOŽNOSTI ODOVZDANIA ŽIADOSTI
Žiadosť môžete odovzdať (v prípade ak ju nepodávate elektronicky):
• osobne v budove MŠ - Hviezdoslavova 823/7 028 01 Trstená (pri Oravici)
• poštou alebo kuriérom (na uvedenej adrese – adresát „Materská škola“)
• e-mailom alebo naskenovaním tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu
cms@zsdilong.sk

