Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Čierne – Vyšný
koniec 969

po dohode so zriaďovateľom Obcou Čierne a v súlade s platnou legislatívou
určuje

zápis detí
do materskej školy, Čierne - Vyšný koniec č. 969
pre školský rok 2018/2019
nasledovne
Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
od 23.04. 2018 do – 27.04. 2018, v čase od 7.00 hod. – do 16.00 hod. počas pracovných dní
Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
Materská škola Čierne - Vyšný koniec č. 969
Podmienky prijímania:
Prednostne sa prijímajú:
❖ deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov,
❖ deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
❖ deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Interné podmienky prijatia:
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy určí riaditeľ po
prerokovaní v pedagogickej rade podmienky, ktoré sa budú uplatňovať ak počet evidovaných
žiadostí pre predprimárne vzdelávanie bude vyšší ako je voľná kapacita materskej školy a zároveň
dodržania zákonom stanovených podmienok.
❖ Spravidla staršie dieťa bude mať prednosť pred mladším dieťaťom,
❖ dieťa zamestnanca,
❖ dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia (dieťa je preukázateľne v starostlivosti
osamelého zákonného zástupcu),
❖ dieťa z inej obce, ktoré má už súrodenca v škole,
❖ ak sa v priebehu šk. r. uvoľní miesto bude prijaté dieťa, ktoré spĺňa vyššie uvedené
požiadavky.

Forma a priebeh zápisu:
❖

deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti rodiča(zákonného zástupcu), ktorú
predloží zástupkyni materskej školy,

❖

žiadosť obdrží rodič( zákonný zástupca) v materskej škole,

❖

rodič (zákonný zástupca) predloží aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast / je súčasťou žiadosti /,

❖

ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára
pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného
odborného lekára.

Prijatie dieťaťa:
❖

Po skončení zápisu riaditeľ materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie (podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.).

❖

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy si môžu
rodičia ( zákonní zástupcovia ) vyzdvihnúť v materskej škole od 28. 05. 2018 do 08.06.
2018.

Zástupca materskej školy, Mária Jurgová.

PaedDr. Ingrid Koperová
riaditeľka školy

Starosta obce Čierne
Ing. Pavol Gomola

