PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKEJ
ŠKOLE NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú detí v zmysle zákona MŠ SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorá obsahuje potvrdenie o zdravotnom
stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom
očkovaní dieťaťa.

Termín prijímania žiadostí:

od 02. 05. 2022 do 13. 05. 2022,
v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod.

Miesto prijímania žiadostí: Materská škola Pružina, Pružina 125, 018 22

Spôsob podávania žiadostí:
• poštou na adresu materskej školy: Materská škola Pružina 125, 018 22 Pružina
• vložením do poštovej schránky pri vchode do jedálne
• osobne do budovy materskej školy

Poradie podania žiadostí nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.
Žiadosť si môžete vyzdvihnúť osobne v MŠ denne od 7.00 hod do 15.30 hod. alebo stiahnuť na webe
www.pruzina.eu

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka
MŠ do 15. 06. 2022.
PODMIENKY PRIJIMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY:
1. Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
2. Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 08. 2021 je predprimárne vzdelávanie
povinné.
3. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska a spádovej školy, ak
sa rodič nerozhodne inak.
4. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení 2 rokov veku, ak sú
vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných
možností školy.

Prednostne sa zo zákona prijímajú:
•
•

deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t. j. ktoré do 31. augusta
2022 dovŕšia päť rokov veku,
deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania – deti, ktoré dovŕšia
šiesty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť ( na základe písomného súhlasu príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie+ písomného súhlasu všeobecného lekára
pre deti a dorast + informovaného súhlasu zákonného zástupcu ),
ak dieťa nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta 2022, môže byť výnimočne prijaté na
povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ (na predčasné plnenie povinného predprimárneho
vzdelávania môže byť dieťa prijaté na základe žiadosti zákonného zástupcu s predložením
súhlasného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast).

Ostatné podmienky prijímania detí:
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy,
riaditeľka MŠ pri prijímaní uprednostní deti:
1) deti zamestnancov ZŠ Štefana Závodníka v Pružine a Materskej školy v Pružine,
2) deti z obce Pružina / s trvalým pobytom v obci Pružina,
3) deti, ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ,
4) deti zamestnaných rodičov,
5) deti, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
- deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
- deti, ktoré dovŕšia vek 4 rokov,
- deti, ktoré dovŕšia vek 3 rokov.

Do MŠ prijímame deti, ktoré majú osvojené hygienické a samostatné sebaobslužné návyky.
Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí :
• Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ
odošle riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 15. 06. 2022.
Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutia o prijatí
alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ doručujú obom zákonným
zástupcom dieťaťa.
• Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje
každému zákonnému zástupcovi osobitne.

