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ZÁPIS

MATERSKÁ ŠKOLA V DRIENOVSKEJ NOVEJ VSI
VÁS SRDEČNE POZÝVA NA ZÁPIS DETÍ na školský rok 2020/2021,
KTORÝ SA USKUTOČNÍ elektronicky od 30.4.2020 do 31.5.2020.
Miesto zverejnenia: na budove OcÚ, na webovom sídle obce: www.drienovskanovaves.sk
Podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy:
a) Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch
do šiestich rokov jeho veku.
b) Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak
sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane
kapacitných možností školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno
prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
c) Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku
a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo
dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
d) Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok
veku,
e) dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa
s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu:
1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
Podľa usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa odporúča
podávať žiadostí elektronicky. Formulár žiadosti si stiahnite na webovej stránke obce
Drienovská Nová Ves www.drienovskanovaves.sk Potvrdenie o zdravotnom stave
dieťaťa sa na žiadosti nevyžaduje, doloží sa dodatočne. Vyplnenú žiadosť vypíšte,
oskenujte a pošlite ako prílohu na e-mail: materskaskoladnv@centrum.sk Ak do
času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia
potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
2. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude
sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími
potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na
diagnostický pobyt.

