OZNÁMENIE
o zápise detí do
MATERSKEJ ŠKOLY V KLOKOČI
na školský rok 2021/2022

V súlade s §59 ods. 3 a 4 školského zákona NR SR 245/2008 v platnom znení a na základe
opatrení príslušného orgánu v mimoriadnej situácii sa žiadosť o prijatie dieťaťa do
Materskej školy Klokoč na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 podáva
formou tzv. zápisu, ktorý sa uskutoční:

od 19. mája do 31. mája 2021 v čase od 11.00 do 15.30 hod.

Všeobecné podmienky zápisu:
1.

Zápis sa uskutoční v súlade s §28a, 28b, 59 a 59a zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.

o výchove a vzdelávaní.
2.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie od všeobecného lekára pre deti

a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a o jeho povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti je potrebné priložiť vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného
lekára pre deti a dorast.
3.

Pre dieťa, ktoré k 31.08.2021 dovŕši vek 5 rokov veku, je predprimárne vzdelávanie

v školskom roku 2021/2022 povinné. Tieto deti sa prijímajú do materskej školy prednostne.
4.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k 31.08.2021 dovŕši 6 rok vek, ale nedosiahlo školskú

spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, môže požiadať
riaditeľku MŠ o pokračovanie predprimárneho vzdelávania. Ak sa jedná o dieťa, ktoré MŠ

v šk. roku 2021/2021 nenavštevuje, môže zákonný zástupca požiadať o prijatie dieťaťa do
MŠ.
5.

Materská škola vyžaduje pri zápise údaje podľa §59 ods. 6 školského

-

zákona:

meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia a miesto narodenia dieťaťa,
adresu trvalého pobytu, rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť

-

meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zákonných zástupcov dieťaťa, tel. kontakt

6.

Riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí dieťaťa do MŠ podľa §59 školského

zákona

do

15.06.2021. Na rozhodnutie o prijatí do školy sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom
konaní.
Organizácia zápisu dieťaťa do MŠ:
Z dôvodu pretrvávania mimoriadnej situácie sa zápis detí do materskej školy vykoná bez
prítomnosti detí.
Zákonný zástupca poskytne materskej škole údaje potrebné k zápisu jedným z nasledovných
spôsobov:
vyplnenú žiadosť doručí zákonný zástupca osobne do budovy materskej školy, lektronicky na
adresu ms.klokoc@gmail.com, alebo poštou na adresu: Materská škola Klokoč, 962 25
Klokoč
Prijatie dieťaťa do materskej školy:
Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky MŠ.
Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie do 15.06.2021 po schválení počtu prijímaných detí
zriaďovateľom.

