Základná škola s materskou školou Richvald, Richvald 85, 085 01 Bardejov,
e-mail: zs.richvald@post.sk, telefón: 054 4793229

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie
v školskom roku 2022/2023
V súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po dohode so zriaďovateľom obec Richvald
ZŠ s MŠ Richvald oznamuje rodičom, že

od 02. mája 2022 do 31. mája 2022
•

prijíma žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Richvald.
Podávanie žiadosti:Vypísanú žiadosť s podpismi oboch zákonných zástupcov doručte:
• osobne v pracovné dni od 7:00 do 16.30 hod.,
• poštou na adresu MŠ,
• e-mailom odoslaním na: zs.richvald@post.sk (ako prílohu PDF).
Formulár žiadosti je dostupný na webe obce Richvald: www.richvald.sk, alebo si ho môžete
vyzdvihnúť osobne v MŠ.
Podmienky na prijatie:
Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov.
Okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ, prikladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
od všeobecného lekára (obsahuje údaj o povinnom očkovaní) a dotazník.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného
lekára pre deti a dorast.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma (§ 59 ods.2 zákona č.245/2008 Z.z.):
•
dieťa, ktoré má trvalý/prechodný pobyt v obci Richvald,
•
dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (do 31.8.2022 dovŕši 5 rokov )
•
dieťa, s odloženou alebo dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou (dieťa, ktoré
dovŕšilo 6 rokov a bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania)
•
dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ak má MŠ vytvorené vhodné
podmienky – personálne, priestorové, materiálne a iné podmienky).
•
dieťa od troch rokov veku ( dovŕšilo tri roky do 31.8. príslušného roka),
•
dieťa mladšie ako tri roky (dosiahlo tri roky do 31. 08. 2022), môže byť prijaté výnimočne,
ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (priestorové, kapacitné).
Podmienkou prijatia dieťaťa je zvládnutie základných hygienických a sebaobslužných návykov
(odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní)
Čo je potrebné mať pri nástupe do MŠ:
DOKLADY: fotokópia

kartičky

poistenca,

súhlas

so

spracovaním

osobných

údajov,

splnomocnenie na preberanie dieťaťa do MŠ, vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
OSOBNÉ POTREBY: papuče, pyžamko, balík papierových hygienických vreckoviek, náhradné
oblečenie, staré tričko alebo plášť na výtvarnú výchovu, uterák.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na plnenie predprimárneho
vzdelávania vydá riaditeľka ZŠ s MŠ v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. 06. 2022.
Bližšie informácie Vám rady poskytnú učiteľky MŠ počas dňa otvorených dverí
20.5.2022 v čase od 15:30 do 16:30 hod., kedy si môžete prísť pozrieť aj
priestory MŠ.

