Zápis do Materskej školy L. van Beethovena 16
v šk. roku 2022/2023
bude prebiehať

1. Elektronicky: Spustenie elektonickej prihlášky plánuje zverejniť ZŠ s MŠ J.Bottu
od 01.05. do 31.5.2022. Vyplnený formulár je možné vytlačiť doma. K formuláru treba
priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Tieto dva dokumenty možno
oskenovať, odfotiť a zaslať mailom na adresu: msbeethovenova@ms.trnava.sk,
alebo prísť podpísať do MŠ.
2. Poštou: Zaslanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a
potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa na adresu: MŠ L. van Beethovena 16, 917 08
Trnava, alebo vhodením do poštovej schránky MŠ od 01.05. do 31.05.2022. Obálku
treba označiť slovom zápis do MŠ.
3. Prezenčne : v dňoch 02.05. a 03.05.2022 v čase od 6.30 do 14.30h, 04.05.
a 05.05. v čase od 10.00h do 17.00h v budove MŠ L. van Beethovena 16.
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa príjmajú deti v súlade s § 59
a §59a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou
č.541/2021 Z.z. Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
o materskej škole.

Riaditeľ ZŠ s MŠ a MŠ postupuje pri príjmaní dieťaťa na PPpV v súlade s VZN
č.577/2022 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Trnava.
Do materskej školy môžu byť prijaté deti podľa kapacity tried v zmysle zákona
245/2008 Ministerstva školstva SR
Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:
•
•
•

prednostne dieťa na povinné plnenie predprimárneho vzdelávania, t.j. dieťa,
ktoré do 31.8.2022 dosiahlo päť rokov veku
dieťa pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
dieťa pred dovŕšením piateho veku v súlade s § 19 odst. 4 zákona č. 245/2008
Z.z. (školský zákon)

Ostatné podmienky prijímania detí v prípade zvýšeného záujmu zákonných
zástupcov o prijatie dieťaťa :

•
•
•
•

dieťa, ktoré dovŕši vek 3 roky a už má v MŠ súrodenca,
dieťa, o ktoré sa stará osamelý rodič/samoživiteľ a dosiahlo vek 3 roky,
dieťa, ktoré dosiahlo vek 4 roky
dieťa, ktoré dosiahlo vek 3 roky.

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe základe písomnej žiadosti podpísanej oboma
zákonnými zástupcami alebo zástupcom zariadenia, ktorú predložia spolu
s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so
špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Dieťa musí spĺňať základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti na
úrovni zodpovedajúcej jeho veku (odplienkované, samostatne používať WC,
lyžicu, prípadne príbor, samostatné umývanie rúk, dieťa zvláda byť aspoň na
krátky čas odlúčenie od rodiča).

Rozhodnutie o prijatí či neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom
roku 2022/2023 si musí prísť prevziať zákonný zástupca dieťaťa osobne v dňoch :
21.6. – 23.6.2022, v čase od 13.00 do 16.30h do budovy MŠ L. van Beethovena 16
v Trnave.

