Základná škola s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb,
Na Parlagu 1, 991 25 Čebovce

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie
Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia spolu s potvrdením
o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je
aj údaj o povinnom očkovaní.
Žiadosť sa podáva od 1. mája do 31. mája 2022 pre nasledujúci školský rok alebo priebežne,
počas školského roka, pokiaľ je v materskej škole voľná kapacita.
Zákonný zástupca podáva žiadosť osobne v materskej škole.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti v súlade s § 59 ods. 1 školského zákona od
troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
Zákonné podmienky prijímania detí:
1. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania
povinné.
2. Výnimočne možno prijať aj dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Tieto deti nesmú
byť pri prijímaní uprednostnené pred prijatím starších detí.
Ostatné podmienky prijímania detí:
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Na
Parlagu 1, 991 25 Čebovce, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku
2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného
zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté:
1. Deti, ktoré nedovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2022 a zákonný zástupca bude
žiadať v školskom roku 2022/2023 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so
žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast pričom má dieťa
trvalý pobyt v spádovej obci;
2. Deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane
samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára,
používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa );
3. Deti z obce Čebovce s trvalým pobytom v obci Čebovce;
4. Deti zamestnaných rodičov;
5. Ostatné deti podľa veku, v závislosti od voľnej kapacity:
- deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
- deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
- deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

Ak sa do materskej školy prihlási dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
zákonný zástupca predloží okrem žiadosti:
-

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní;
vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie t.j Centrum poradenstva
a prevencie a špecializované centrum poradenstva a prevencie, ktoré obsahuje
informácie o ŠVVP daného dieťaťa ako aj odporúčania, ktoré môžu mať vplyv na
rozhodnutie o prijatí dieťaťa z pedagogického, personálneho, priestorového alebo aj
materiálno-technického hľadiska.

O prijatí dieťaťa so ŠVVP rozhodne riaditeľka školy na základe odporúčania zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie, pričom musí zvážiť či vie vytvoriť všetky podmienky
pre prijatie takéhoto dieťaťa. Dieťa so ŠVVP môže byť prijaté na diagnostický pobyt alebo
s určením diagnostického pobytu v materskej škole.

...............................................
Ing. Perla Jaskó Deáková
riaditeľka ZŠ s MŠ Čebovce

