Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice na školský rok 2020/2021

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách na školský rok 2020/2021 sa
uskutoční v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a s § 3 vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.






Riaditelia materských škôl zverejnili miesto, termín a podmienky prijímania detí do materskej
školy na webových sídlach alebo budovách škôl.
Každá materská škola si po dohode so zriaďovateľom určila a zverejnila termín podávania
žiadostí na predprimárne vzdelávanie, ktorý sa v súvislosti s mimoriadnou situáciou
nemení.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá
aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého
súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
Z dôvodu mimoriadnej situácie sa však potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude
vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne
nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave s údajom o povinnom očkovaní, dieťa bude prijaté
len na adaptačný pobyt.
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 výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne
nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.





Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí
a zákonných zástupcov: elektronickou formou (e-mailom, elektronickou prihláškou – podľa
možnosti školy), písomne poštou, písomne doručením do poštovej schránky materskej školy
v termínoch, ktoré majú školy stanovené.
Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydajú riaditelia materských škôl do 30. júna
2020. Zákonným zástupcom bude rozhodnutie zaslané doporučene poštou.

