Základná škola s materskou školou, Súľov – Hradná 64
Materská škola, Súľov-Hradná 114 a Jablonové 118
________________________________________________________________
PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021
A. SPÔSOB A PRAVIDLÁ PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O PRIJATIA DIEŤAŤA DO
MATERSKEJ ŠKOLY
1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Na
základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.
2020/10610:1-A1030 sa žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy (na predprimárne
vzdelávanie) na školský rok 2020/2021 budú podávať od 30.04.2020 do 31.05.2020 s tým, že
 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú,
prípadne iným spôsobom s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických
opatrení,
 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať – potvrdenie sa priloží
dodatočne po skončení mimoriadnej situácie; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí
dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude
prijaté len na adaptačný pobyt,
 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa
vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie – vyjadrenie sa priloží dodatočne po skončení mimoriadnej situácie; ak
zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne
nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
2. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (na predprimárne vzdelávanie) na školský rok
2020/2021 (ďalej aj len „Žiadosť“) si rodičia / zákonní zástupcovia dieťaťa stiahnu z webového
sídla Základnej školy s materskou školou, Súľov – Hradná 64 (http://zssulov.sk/) v časti označenej
ako PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA
ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021.
3. Správne vyplnenú a podpísanú Žiadosť rodičmi / zákonnými zástupcami dieťaťa títo v čase
podľa ods. 1 doručia jedným z nasledujúcich spôsobov:
 zašlú naskenovanú (ideálne vo formáte .pdf) ako prílohu e-mailu na e-mailovú adresu:
riaditel@zssulov.sk,
 zašlú v originálnom vyhotovení poštou na adresu školy: Základná škola s materskou
školou, Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná),
 prinesú osobne v originálnom vyhotovení (Platí len pre rodičov, ktorí nemajú možnosť
vyplniť a odoslať Prihlášku e-mailom alebo poštou!). Pre tento spôsob predkladania žiadosti
stanovuje riaditeľ školy:
o miesto predkladania žiadosti: budova Základnej školy, Súľov-Hradná 64
o čas predkladania žiadosti: 25.05.2020 od 07.00 hod. do 10.00 hod. alebo 27.05.2020 od
15.00 hod. do 18.00 hod.

B. PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do
šiestich rokov jeho veku.
2. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
3. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy výnimočne, ak
sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane
kapacitných možností školy. Pre prijatie takýchto detí platí, že nesmú byť uprednostnené
pred prijatím detí uvedených v ods. 1 a 2 a pri ich prijímaní bude prihliadané na ich vek.
Súľov-Hradná, apríl 2020

