ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Riaditeľka Materskej školy Čierne-Ústredie po dohode so zriaďovateľom (obcou Čierne) a v
súlade s platnou legislatívou určuje
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY K ŠKOLSKÉMU ROKU 2019/2020
V TERMÍNE OD 15.4.2019 DO 18.4.2019.
MIESTO PODÁVANIA ŽIADOSTÍ: Materská škola Čierne-Ústredie č.169

FORMA A PRIEBEH ZÁPISU:
•
•
•

deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží
riaditeľke školy, prípradne ostatným pedagogickým zamestnancom MŠ,
žiadosť obdrží rodič v materskej škole, prípadne kliknutím na uvedený odkaz Žiadosť
o prijatie dieťaťa.docx (14,8 kB)
zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave
dieťaťa s údajom o absolvovaní povinných očkovaní od všeobecného lekára pre deti
a dorast.

K ZÁPISU JE POTREBNÉ PRINIESŤ:
•
•
•

vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy potvrdenú všeobecným
lekárom pre deti a dorast,
kópiu preukazu poistenca dieťaťa
ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k prihláške je
potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie, resp. vyjadrenie príslušného odborného lekára (špeciálneho pedagóga,
psychológa)

KRITÉRIÁ PRIJATIA DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY:
•
•
•

•
•

vek dieťaťa od 3 do 6 rokov,
prednostne sa prijímajú deti , ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31. augusta príslušného
kalendárneho roka (predškoláci),
deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktoré do 15. mája príslušného
kalendárneho roka odovzdajú písomné rozhodnutie riaditeľa základnej školy
o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky,
deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
deti po dovŕšení dvoch rokov veku v prípade, ak bude voľná kapacita v materskej
škole a bude uspokojený záujem zákonných zástupcov detí od 3 do 6 rokov a detí,
ktoré sa prijímajú prednostne (staršie dieťa má prednosť prijatia pred mladším)

INTERNÉ PODMIENKY PRIJATIA:

Riaditeľka školy po prerokovaní pedagogickou radou určuje nasledovné interné podmienky
prijatia, ktoré sa budú uplatňovať, ak počet žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy bude
vyšší ako je voľná kapacita materskej školy:
•
•
•

dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia
dieťa osamelého zákonného zástupcu
dieťa zamestnanca materskej školy

PRIJATIE DIEŤAŤA:
Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie:
•

•
•

podľa §5 ods. 14 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 ods.4 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 vyjadrenie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy si môžu rodičia
vyzdvihnúť v materskej škole
od 20. mája 2019.

Viac tu: http://m.materska-skola-cierne-ustredie.webnode.sk/

