na školský rok 2020/2021
Na základe opatrení prijatých na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR na Úrade vlády SR
v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku a prijatými opatreniami Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR a v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení
vyhlášky č. 308/2009 Z. z. miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní
riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na webovom sídle materskej školy a inom verejne dostupnom
mieste.
Na základe rozhodnutia MŠVVa Š SR o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase
mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020
k podávaniu žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa
podávajú v čase od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020; termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie môže riaditeľ materskej školy v odôvodnených prípadoch na základe
rozhodnutia zriaďovateľa predĺžiť do 30. júna 2020.
Na základe týchto odporúčaní a rozhodnutia MŠVVaŠ SR Vám riaditeľstvo materskej školy
v Jaklovciach so sídlom Školská 560 oznamuje, že podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/ 2021 sa uskutoční

od 05.05.2020 do 22.05.2020 .
Spôsob a podrobnosti:
1.
2.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez
osobnej prítomnosti detí.
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú doručovať do 22.05.2020:
a) poštou na adresu materskej školy ( Materská škola, Školská 56,055 61 Jaklovce)
b) elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu aj bez zaručeného elektronického podpisu
( jaklovce.ms@gmail.com)
c) elektronickým formulárom, teda elektronickou prihláškou
d)

osobne si môžu rodičia/ zákonní zástupcovia žiadosť vyzdvihnúť na Obecnom úrade
a vyplnenú pošlú na adresu materskej školy

Tlačivo žiadosť na predprimárne vzdelávanie a elektronická prihláška
na www.msjaklovce.edupage.org v časti O materskej škole – Administratíva.
3.

4.

sa

nachádza

Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Zákonný zástupca dieťaťa predloží
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia
mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr
do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

5.

6.

7.

c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide
o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.
Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca
dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný
pobyt.
Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom
stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.
Riaditeľ materskej školy
a) rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej
materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí
na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.
b) informuje písomne zriaďovateľa po 15. júli 2020 o počte prijatých a neprijatých detí na
predprimárne vzdelávanie (bez identifikačných osobných údajov jednotlivých detí).

Vzhľadom na opatrenia, priebežne prijímané v súvislosti s ochorením COVID- 19, však môže dôjsť
k zmene plánovaného termínu vydávania rozhodnutí. Zákonní zástupcovia detí budú o termíne
vydávania rozhodnutia vopred informovaní.

Podmienky prijatia:
•
•
•
•

•

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností
materskej školy.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti vo veku od troch do šiestich rokov veku.
Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti
s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deti s dodatočne odloženým
začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Pri prijímaní detí musí riaditeľka školy dodržiavať ustanovenie § 28 ods. 9 zákona
č. 245/2008 Z. z. vo vzťahu k najvyšším počtom detí v triede: 20 v triede pre troj- až
štvorročné deti, 21 v triede pre štvor- až päťročné deti, 22 v triede pre päť- až šesťročné
deti.
Prijatie vyššieho počtu detí na triedu, ako je ustanovený v § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008
Z. z., je ustanovené len ako možnosť a nie ako povinnosť riaditeľky školy.
Riaditeľka školy môže prijať vyšší počet detí do triedy ale len o tri deti.

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ sú zakomponované v školskom poriadku
materskej školy.
Bližšie informácie na www.msjaklovce.edupage.org a na t. č. 0904523793

