Riaditeľstvo Materskej školy v Šumiaci, oznamuje zákonným zástupcom/rodičom detí, že podávanie žiadosti o prijatie na predprimárne
vzdelávanie do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) na školský rok 2022/2023 sa uskutoční od 1. mája 2022 do 31. mája 2022. Tlačivo žiadosti
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť/podať v Materskej škole, ul. Jána Bottu č. 129/6, 976 71 Šumiac, v čase od
15. 30 hod. do 16. 00 hod. Podávanie žiadosti na formulári vytvorenom materskou školou nie je podmienkou.

Termíny zápisu
11. mája 2022 a 25. mája 2022
od 13.00 hod. do 16.00 hod.

Žiadosť má obsahovať nasledovné:
A. osobné údaje o dieťati v rozsahu:
 meno, priezvisko a rodné priezvisko (je žiaduce, aby bolo v tvare totožnom ako na rodnom liste),
 dátum a miesto narodenia,
 adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 rodné číslo,
 štátna príslušnosť,
 národnosť,
B. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu:
 titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
 adresa bydliska a druh pobytu,
 kontakt na účely komunikácie.
Podávanie žiadostí sa bude realizovať:
 osobne alebo po telefonickom dohovore (048/6181382; 0903 416281),
 poštou alebo kuriérom na adresu školy (Materská škola, ul. Jána Bottu č. 129/6, 976 71 Šumiac,
 e-mailom/odoslaním naskenovaného dokumentu prostredníctvom e-mailu (annabosel@azet.sk).
Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledujúce dokumenty:
 kompletne vyplnenú žiadosť, súčasťou ktorej je aj potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na potvrdení musí byť aj údaj o
povinnom očkovaní. (neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ),

 k nahliadnutiu rodný list dieťaťa (originál alebo overenú kópiu), kartu poistenca dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu (len pri
osobnom podaní žiadosti),
 v prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
V súlade s § 144a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa v žiadosti vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje v
prípadoch uvedených v § 144a ods. 2 tohto zákona.
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 riaditeľovi školy. Na tento účel môžu použiť formulár, ktorý sa nachádza
v prílohe č. 3 Usmernenia k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023 alebo formulár poskytne
v tlačenej podobe materská škola:
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20222023/

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie:
 na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné/dieťa, ktoré dovŕši päť rokov
veku do 31. augusta 2022),
 na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku,
 prijímanie detí je podmienené kapacitou materskej školy (ak to kapacita umožní, môžu byť prijaté aj deti od dvoch rokov veku),
 do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.

