Prijímanie detí do materskej školy na školský rok
2019/2020
Riaditeľstvo Materskej školy Čajakova 4A, Žilina

po dohode so

zriaďovateľom Mestom Žilina zverejňuje termín a miesto podávania
žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2019/2020.
Termín podávania žiadostí: od 13. mája do 15. mája 2019.
Miesto podávania žiadostí: Materská škola Čajakova 4A, 010 01 Žilina – 5. trieda (prízemie
východného pavilónu).
Čas podávania žiadostí:
V pondelok 13. mája a v stredu 15.mája dopoludnia od 10,00 hod. do 12,00 hod.
V utorok 14.mája dopoludnia v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. a popoludní od 14,15 hod.
do 16,00 hod.
V uvedenom čase dieťa v sprievode zákonného zástupcu spozná priestory triedy a šatne
materskej školy. Zároveň riaditeľka školy alebo poverený pedagogický zamestnanec preberie
od zákonného zástupcu žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o
zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k
žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie.

Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.
o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.
Zákonnými podmienkami na prijatie dieťaťa do materskej školy v zmysle § 59 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov deklarujú, že na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré:


dovŕšili piaty rok veku,



majú odloženú povinnú školskú dochádzku,



majú dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku.

Okrem vyššie uvedených zákonných podmienok sa pri prijímaní detí do našej materskej školy
uprednostňujú deti:


so zrakovým postihnutím,



ktorých súrodenci navštevujú a budú navštevovať materskú školu i v školskom roku
2019/2020.

V prípade potreby si zákonní zástupcovia žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie môžu stiahnuť na stránke školy www.mshliny4.zanet.sk v časti Tlačivá na
stiahnutie.

