Zápis detí do Materskej školy Centrum 2496/29, 960 01 Zvolen
pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom

od 2. mája 2022 do 6. mája 2022
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
je možné doručiť:
zaslaním zoskenovanej žiadosti s podpismi zákonných zástupcov na email materskej školy
mszvcentrum@gmail.com (v prípade prijatia dieťaťa bude doložený originál pri nástupe do
materskej školy),
 osobne za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení na ochranu zdravia
a ohrozenia života – denne od 11.00 do 12.00 hod. v uvedenom týždni do riaditeľne materskej
školy,
 poštou,
 elektronickým podaním do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronickým
dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.


Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa doručuje spolu s potvrdením
zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, potvrdenie obsahuje aj
údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým
a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.
Zákonný zástupca si môže žiadosť vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy v čase zápisu
v uvedených hodinách alebo vytlačiť TU

Podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie:
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa
od dovŕšenia dvoch rokov veku.
Prednostne sa v zmysle § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predprimárne

vzdelávanie a organizačného pokynu zriaďovateľa do materskej školy budú prijímať deti,
pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a to v poradí:
 dieťa s trvalým pobytom v Meste Zvolen z uvedenej spádovej oblasti,
 dieťa, ktoré má trvalý pobyt v Meste Zvolen bez uvedenia konkrétnej adresy a bolo
škole určené zriaďovateľom,
 dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu so sídlom v Meste Zvolen,
 dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v SR a bolo škole určené Regionálnym úradom Školskej správy
v Banskej Bystrici,
 dieťa s trvalým pobytom v Meste Zvolen z inej spádovej oblasti,
 dieťa s trvalým pobytom v inej obci.
V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa budú na základe žiadosti
zákonných zástupcov prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky
a to v poradí:









súrodenec dieťaťa, ktoré bude pokračovať
v predprimárnom vzdelávaní v MŠ Centrum
aj v školskom roku 2022/2023,
dieťa, ktoré dovŕši vek 5 rokov,
dieťa, ktoré dovŕši vek 4 roky,
dieťa, ktoré dovŕši vek 3 roky,
dieťa od dvoch rokov – pri jeho prijímaní
sa bude prihliadať na dátum dovŕšenia 3 rokov a na
úroveň zvládnutia základných hygienických a stravovacích návykov.

Deti od dvoch rokov sa prijímajú iba výnimočne, až po prijatí detí vo veku od 3 do 6 rokov.
V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka materskej školy rozhodne do 30.06.2022
o prijatí – neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023. V prípade,
že bude dieťa na základe žiadosti prijaté do niektorej inej materskej školy (zákonný zástupca dal
žiadosť do viacerých materských škôl), poprosíme Vás, aby ste o tom upovedomili riaditeľku
materskej školy prostredníctvom mailu mszvcentrum@gmail.com

Upozornenie na zmenu !
Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy
a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti vyžaduje podpis
oboch zákonných zástupcov dieťaťa.
Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak :
1. jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo
veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských
práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z
rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné
preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

2. jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej
skutočnosti je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu,
ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo
3. vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou
prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné
preukázať napríklad písomným vyhlásením – Písomné vyhlásenie
Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca
a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto
skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej škôl – Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov.

Spádové územie materskej školy
Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole.
Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej
ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľka tejto materskej školy
prijme na predprimárne vzdelávanie.
Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne
vzdelávanie povinné.
VZN Mesta Zvolen č.211 o určení spádových materských škôl s účinnosťou od 14.4.2022.

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

s účinnosťou od 28.2.2022

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx


predkladá rodič po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej

školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).
Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia.docx
PODĽA AKTUÁLNYCH POKYNOV ŠKOLSKÉHO SEMAFORU:
Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.docx
 zákonný zástupca alebo ním splnomocnená osoba sa preukáže vyplneným
tlačivom o bezpríznakovosti návštevníka na vyžiadanie pani učiteľkou v triede.

