OZNAM – zápis do MŠ
Riaditeľka Materskej školy v Ražňanoch informuje zákonných zástupcov detí, že
Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ Ražňany
na školský rok 2021 / 2022 sa budú prijímať

od 3. mája 2021 do 14. mája 2021.
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú detí v súlade s § 59 ods. 3 zákona NR SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení
vyhlášky 438/2020 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.
306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z..
Dieťa sa do materskej školy prijíma len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie, spolu so žiadosťou do MŠ predkladá zákonný zástupca aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.




Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákonný zástupca k žiadosti predloží:
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania
všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP do
bežnej materskej školy.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od
dovŕšenia dvoch rokov veku. Z dôvodu ľahšej adaptácie možno do materskej školy prijať dieťa na adaptačný
pobyt.



Na predprimárne vzdelávanie:
sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
tj. dieťa dovŕši 5 rokov veku k 31.8.2021,
deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.




Ostatné podmienky prijatia:
uprednostňujeme súrodencov detí, ktoré už materskú školu navštevujú,
vek dieťaťa (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa).



Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
- osobne,
- poštou na adresu materskej školy (Ražňany č.237, 08261),
- e-mailom odoslaním naskenovaného tlačiva (msraznany@post.sk) .
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka MŠ v súlade s § 5 ods. 13 zákona
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov do 15. 06. 2021.
Tlačivo žiadosti je zverejnené na webovom sídle MŠ: www.ms.raznany.sk/ dokumenty mš.
Mgr. Janka Mišková, riaditeľka MŠ

