PRÍJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
DO MATERSKEJ ŠKOLY POVINA
Zástupkyňa riaditeľa pre Materskú školu
Povina oznamuje rodičom podmienky a
termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie pre školský
rok 2022/2023 :
1) podávanie žiadostí bude prebiehať od 1. mája do 31.
mája 2022,
2)
-

žiadosť si môžu rodičia:
osobne vyzdvihnúť v MŠ,
stiahnuť na internetovej stránke obce Povina
stiahnuť na internetovej stránke ZŠ Povina,

3) kompletne vyplnenú žiadosť + potvrdenie o zdravotnom stave + údaj o povinnom
očkovaní dieťaťa, môže doručiť rodič do MŠ osobne, poštou, pripadne e-mailom
(mspovina@gmail.com),
4) osobné doručenie bude prebiehať vždy v utorok a štvrtok v mesiaci od 10:00h do 13:00h,

PODMIENKY PRIJATIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ
ŠKOLY POVINA
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
PREDNOSTNE SA DO MATERSKEJ ŠKOLY PRIJÍMAJÚ:
a) deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý
pobyt (ďalej len „spádová materská škola“) a ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31.augusta,
ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú
dochádzku v základnej škole, /§ 28a ods. 1 školského zákona /.
b) deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
Dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ
materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v
materskej škole na základe:

-

písomného súhlasu CPPPaP KNM, (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva),
písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast,
informovaného súhlasu zákonného zástupcu / § 28a ods. 3 školského zákona /.

OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA:
a) predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v
materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný
predložiť MŠ :
-

žiadosť,
súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia CPPPaP KNM,
súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast,

b)
c)
d)
e)

deti, ktoré dovŕšia k 31.8. príslušného kalendárneho roku tri roky veku,
súrodenci už umiestnených detí v materskej škole,
detí pracujúcich rodičov,
ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rozhodne o zaradení dieťaťa do
MŠ riaditeľ školy, na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a zariadenia
poradenstva a prevencie a vopred prerokovaného informovaného súhlasu zákonného zástupcu,

f) prijímanie detí v priebehu roka bude len v prípade voľnej kapacity!

SPRAVIDLA PRIJÍMAME DETI VO VEKU OD TROCH DO ŠIESTICH ROKOV, VÝNIMOČNÉ
MOŽNO PRIJAŤ AJ DIEŤA OD DVOCH ROKOV VEKU, A TO LEN AK DIEŤA MÁ OSVOJENÉ
ZÁKLADNÉ HYGIENICKÉ, SEBAOBSLUŽNÉ, STRAVOVACIE NÁVYKY A ZÁKLADNÉ
SCHOPNOSTI KOMUNIKÁCIE S DOSPELOU OSOBOU. TAKTIEŽ AK SÚ VYTVORENÉ VHODNÉ
MATERIÁLNE, PERSONÁLNE A INÉ POTREBNÉ PODMIENKY, PREDOVŠETKÝM OD
KAPACITNÝCH MOŽNOSTÍ MŠ !!!

Každé dieťa do troch rokov bude prijaté najskôr na adaptačný príp. diagnostický pobyt,
rozhodnutím zástupkyne riaditeľa školy, stanovený v zmysle § 59 ods. 4 zákona 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
ROZHODNUTIE O PRIJATÍ ALEBO NEPRIJATÍ DIEŤAŤA DO MŠ K ZAČIATKU
ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023 BUDE VYDANÉ DO 30. JÚNA 2022.

Bližšie informácie k prijímaniu detí do MŠ poskytne zástupkyňa riaditeľa pre Materskú školu

tel : 0911

234 976

ČO MÁ VEDIEŤ ŠKÔLKAR?
(dieťa vo veku troch rokov a viac)

má mať osvojené základné hygienické návyky (používanie WC, spláchnutie, umývanie a
utieranie rúk, používanie vreckovky, správne vyfúkať nos),
má byť odplienkované, nemalo by už používať cumlík,
samostatne jesť lyžicou a piť z pohárika (nemusí vedieť používať príbor),
neodbieha od stola počas jedenia,
pri obliekaní má byť aktívne (samo sa obliecť, vyzliecť, obuť, vyzuť),
poznať svoje veci (vedieť ktoré sú jeho topánky, bunda,...),
vydržať pri jednej aktivite minimálne 10 - 15 minút (sústrediť sa, udržať pozornosť),
nebáť sa komunikovať, počúvať a vedieť byť v kolektíve (reč nemusí byt stopercentná),
na určený čas sa zaobísť bez matky, odpútať sa od rodičov (napríklad tým, že ho bude do
materskej školy vodiť stará mama či starý otec),
pozdraviť, odzdraviť, poprosiť a poďakovať (na tomto by mali rodičia trvať už od útleho veku).

Milí rodičia, nečakajte, že vaše dieťa si nepoplače počas prvých dní v MŠ. Je to normálna
reakcia, ktorá sa dá zvládnuť. Ak by to však pretrvávalo dlhšie, dieťa pravdepodobne nie je
ešte zrelé na vstup do MŠ a byť bez rodiča, treba ešte jednoducho chvíľku počkať.

