Základná škola s materskou školou, Turie 394, 013 12 Turie
Zápis a prijatie detí do materskej školy v školskom roku 2022/2023
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
ktorú rodič predloží podpísanú oboma rodičmi, riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa a o povinnom očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Potvrdenie nesmie byť staršie ako tri týždne pred podaním sťažnosti. Žiadosť podaná bez
potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak sa do
materskej školy prijíma dieťa so zmyslovým alebo telesným postihnutím, k žiadosti sa
prikladá aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva
v čase od 01. mája do 15. mája 2022
Spôsob podania žiadosti:
• Prostredníctvom online prihlášky, ktorá bude zverejnená na stránke ZŠ s MŠ –
https://zsturie.edupage.org/. Po podaní prihlášky si vytlačíte formulár a dáte si ho prípadne
potvrdiť u všeobecného lekára. Následne po podpísaní ju doručíte do ZŠ s MŠ, Turie 394.
• Písomne poštou na adresu: ZŠ s MŠ, Turie 394, Turie 394, 013 12 Turie.
• Osobne do schránky na budove ZŠ s MŠ, Turie 394.
• Písomné rozhodnutie o prijatí, o prijatí na adaptačný pobyt, neprijatí dieťaťa do
materskej školy začiatku školského roka dostane rodič do 15. júna 2022.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
•

dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a jeho zákonný zástupca požiada o pokračovanie
plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
• dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, pre ktoré
je predprimárne vzdelávanie povinné podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
• na povinné predprimárne vzdelávanie môže byť prijaté aj mladšie dieťa, ak súčasne
s prihláškou predloží aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast,
• spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku zostupne podľa veku,
• dieťa, ktoré dovŕši 3 roky v priebehu školského roka a podľa dátumu narodenia budú
zoradené od najstaršieho po najmladšie.
Pozn.:
− Do materskej školy nesmie byť prijaté mladšie dieťa ako tri roky, pokiaľ nie sú
uspokojený žiadatelia o umiestnenie dieťaťa nad tri roky.
− Žiadame všetkých zákonných zástupcov, ktorí nemajú v Obci Turie trvalý pobyt, aby
si ho prihlásili, nakoľko materská škola je financovaná z podielových daní Obce Turie.
V prípade, že trvalý pobyt meniť nechcete, žiadame vás , aby ste využili spádové
materské školy podľa trvalého pobytu.

Základná škola s materskou školou, Turie 394, 013 12 Turie
− Pri zvýšenom záujme o prijatie do materskej školy, môže byť zvýhodnené dieťa
rodičov, ktorí by neprijatím dieťaťa nemali sa možnosť finančne zabezpečiť a dostali
by sa do hmotnej núdze.

