Milí rodičia!
Vzhľadom k uvedenej mimoriadnej situácii na základe rozhodnutia Ministra školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 26.03.2020 bude
zápis detí do Materskej školy Čierne- Ústredie č. 169 k školskému roku 2020/2021
prebiehať bez osobnej prítomnosti detí v nasledovných formách:
1. Vyplnením

elektronickej

prihlášky

na

webovej

stránke

školy

https://mscierneustredie.edupage.org/register/
2. Osobným podaním, resp. vyplnením žiadosti v dňoch
4.mája 2020 – 7.mája 2020
v čase od 8,00 do 10,30 hod. v priestoroch materskej školy
s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení!
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať (ak do času vydávania
rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie
o zdravotnom stave, 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 ŠVVP dodatočne nepriložia potvrdenie
o zdravotnom stave a vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.)
O dátumoch prevzatia písomných rozhodnutí o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie Vás budeme vopred informovať.

V Čiernom 15.04.2020

.................................................
Veronika Jurgová
riaditeľka školy

Prílohy: Kritériá prijatia dieťaťa do materskej školy

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.

OSTATNÉ KRITÉRIÁ
-

deti, ktoré nastúpia do materskej školy najneskôr do 15. septembra príslušného
kalendárneho roka,

-

deti, o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca,

-

dátum podania prihlášky.

PRIJATIE DIEŤAŤA
Po

skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí

dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa §5 ods. 13 písm.a) zákona č. 596/2003Z.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.

O dátumoch prevzatia písomných rozhodnutí o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie Vás budeme vopred informovať.

