Riaditeľstvo Materskej školy vo Veľkej Čalomiji 65 po dohode so zriaďovateľom
obce Veľká Čalomija a v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že

Zápis detí do materskej školy
na školský rok 2021/2022 sa uskutoční nasledovne
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa zápis uskutoční
bez osobnej prítomnosti detí .
TERMÍN na vyzdvihnutie žiadosti na prijatie dieťaťa do MŠ je
10.05.2021 v čase od 8:00 do 10:00 hod.
MIESTO vyzdvihnutia žiadosti:
 priamo v Materskej škole vo Veľkej Čalomiji 65,
 na webovej stránke obce
Tlačivo Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ bude dostupné na stránke obce od
10.05.- 28.05.2021
Mgr. Marta Pixiadesová v.r.
Riaditeľka MŠ

Roman Pásztor v.r.
Starosta obce

Forma a priebeh zápisu
 deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
 žiadosť vlastnoručne napíše rodič dieťaťa alebo si ju vyzdvihne rodič v
materskej škole, alebo si ju stiahne z webovej stránky obce,
 vyplnené a podpísané žiadosti oboma rodičmi, s potvrdením všeobecného
lekára o zdravotnej spôsobilosti a s údajmi o povinnom očkovaní je možné
doručiť do 28.05.2021:
o elektronickou formou naskenovanú mailom na adresu materskej školy
materskaskola.slov@gmail.com,
o poslať poštou – na adresu Materská škola Veľká Čalomija 65, 991 09
Veľká Čalomija,
o osobne doniesť do materskej školy do 28.05.2021,
o osobne doručiť do poštovej schránky materskej školy umiestnenej po
vstupe do budovy ZŠI vo Veľkej Čalomiji 65 hneď napravo,
o do 15.06.2021 riaditeľka vydá zákonným zástupcom rozhodnutia
o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy na nasledujúci školský rok
2021/2022

Kritéria pre prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy.
1. Vek dieťaťa: od 3 do 6 rokov
Prednostne sa prijímajú:
 deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a to deti,
ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia 5 rokov veku,
 deti, ktoré dovŕšia 6-ty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť (na
základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie – dieťa bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania
ešte jeden školský rok,
 ak dieťa nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta môže byť výnimočne prijaté
na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ ak zákonný zástupca o to požiada
a k žiadosti predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
 deti , ktoré do 31.8.2021 kalendárneho roku dovŕšili 3 rok veku a majú
súrodenecký vzťah v MŠ

2. Ostatné kritériá:
 deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci,
 deti, ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného
kalendárneho roka,
 deti , o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca,
 dieťa po 2,5 roka veku sa môže prijať , ak sú samostatné a ak bude voľná
kapacita v materskej škole a uspokojený záujem zákonných zástupcov detí
od 3 do 6 rokov a detí, ktoré sa prednostne prijímajú,
 deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možné prijať
v prípade, ak MŠ dokáže dieťaťu vytvoriť potrebné materiálne, hygienické
a iné špecifické podmienky.

Podmienkou prijatia každého dieťaťa do MŠ je zvládnutie základných
hygienických a sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť
pri jedení a obliekaní).
1. K žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho
vzdelávania („odklad“) je potrebné doložiť písomný súhlas príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomný súhlas
všeobecného lekára pre deti a dorast.
2. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný
zástupca predloží okrem potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa i vyjadrenie
príslušného poradenského zariadenia. V prípade dieťaťa so zdravotným
postihnutím (zmyslovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľka o prijatí po
vyjadrení príslušného odborného lekára.
Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok. Deti môžu byť
prijímané aj počas školského roka, pokiaľ to umožňujú kapacity MŠ. Prednostne
budú akceptované žiadosti, ktoré boli predložené v čase vyhláseného zápisu detí
do MŠ.

3. Prijatie dieťaťa:
Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 59 ods. 7
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §46 a 47
Správneho poriadku a do 15.06.2021 riaditeľka vydá zákonným zástupcom
rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy na nasledujúci školský
rok 2021/2022
Vypracovala Mgr. Marta Pixiadesová v.r.
Riaditeľka materskej školy

