Zápis detí
do materskej školy k začiatku školského roka 2022/2023
Miesto podávania žiadosti:
Materská škola Bzenica č. 193 966 01
Termín a čas : 17.5.2022 od 11.30hod. – do 13.30hod

Podmienky prijatia :
❖ Dobrý zdravotný stav dieťaťa
❖ Základné sebaobslužné návyky dieťaťa
❖ Dovŕšenie vekovej hranice dieťaťa

Kritériá prijímania detí :
❖ Prednoste sa prijímajú deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho
vzdelávania
❖ Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, je predprimárne
vzdelávanie povinné.
❖ Prijíma sa dieťa od troch rokov veku,
❖ Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Podmienkou prijatia
2-ročného dieťaťa je ovládanie základných sebaobslužných návykov, najmä
používanie toalety (bez plienok), samostatné jedenie s lyžicou a taktiež či dieťa dokáže
slovne a zrozumiteľne vyjadriť svoje potreby.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Žiadosť nájdete aj na stránke obce www.Bzenica.sk
Rodič môže podať žiadosť:
- osobne,
- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy / Materská škola Bzenica č. 193 966 01 /
- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu /
danakacakova@azet.sk
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať za osobnej prítomnosti detí.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný k žiadosti priložiť (súčasťžiadosti) lekárske potvrdenie
o celkovom zdravotnom stave dieťaťa. Žiadame rodičov, ktorí majú záujem umiestniť svoje
dieťa v materskej škole, aby rešpektovali termín a čas zápisu s dôrazom na dodržiavanie
hygienicko-epidemiologických opatrení.
Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie, nie „preložením“ ani „preradením“ z inej materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou predkladá
aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy vydal rozhodnutie o:
– prijatí dieťaťa do materskej školy,
– prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo prijatí na diagnostický pobyt, alebo
– prijatí dieťaťa do materskej školy, v ktorom určil adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl
podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa a
právnu formu.
Vzhľadom na to, že od 1. januára 2022 riaditelia všetkých materských škôl zaradených v
sieti, bez ohľadu na ich zriaďovateľa, rozhodujú podľa Správneho poriadku, dieťa je
„reálne“ prijaté na predprimárne vzdelávanie až po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o prijatí.
Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne
riaditeľka materskej školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má
predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.
V závislosti od aktuálnych kapacitných možností konkrétnej materskej školy, riaditeľka
materskej školy v rámci procesu prijímania dieťaťa do materskej školy rozhodne:
– o prijatí dieťaťa do materskej školy alebo
– o neprijatí dieťaťa do materskej školy.
Dôležité!!!
Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a
vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch
zákonných zástupcov dieťaťa.
Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
→ jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach
výchovy a vzdelávania dieťaťa,
→ ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania
dieťaťa, alebo
→ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania
uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
→ jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je
možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa
podpísať ) alebo
→ vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to
v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným
vyhlásením
Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa
doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia
riaditeľke materskej školy – písomné vyhlásenie zákonných zástupcov

