Základná škola s materskou školou Čierne – Vyšný koniec 969
OZNÁMENIE

Zápis detí do materskej školy
Materská škola Čierne – Vyšný koniec oznamuje rodičom, že zápis detí do
materskej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 04. 05.
2020 do 06. 05. 2020 v čase od 8.00 hod. do 10. 00 hod.

Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8. Zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a podľa
ROZHODNUTIA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo:
2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.marca 2020 budeme postupovať nasledovne:
Zápis sa uskutoční dvoma spôsobmi
1. spôsob: zákonný zástupca dieťaťa si stiahne z webových stránok materskej školy
https://msciernevysnykoniec.webnode.sk/ prihlášku o prijatie dieťaťa do MŠ a súhlas
s SOÚ, po vyplnení a podpísaní obidvoma rodičmi, ak sú uvedení na prihláške,
naskenuje obidve tlačivá a odošle na mailovú adresu maria.jurgova@gmail.com,
alebo odošle na poštovú adresu Základná škola s materskou školou Čierne – Vyšný
koniec 969, 023 13 Čierne, prípadne vyplnené tlačiva vhodí do schránky v materskej
škole, ktorá bude umiestnená v malej chodbičke materskej školy, s dôrazom na
dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
2. spôsob: rodičia si môžu vyzdvihnúť potrebné tlačivá v horeuvedenom čase v materskej
škole, následne ich doma vyplniť, podpísať a v uvedenom termíne a čase ich vhodiť
do pripravenej schránky v materskej škole. Je však potrebné dodržať prísne
hygienicko-epidemiologické opatrenia (mať rúško, rukavice, vstup po jednom,
dodržať dvojmetrový odstup).
• Podávanie žiadostí sa uskutočňuje bez prítomnosti detí.
• Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak však 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 špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude
prijaté len na diagnostický pobyt.

❖ Podmienky prijatia už boli zverejnené skôr po dohode so zriaďovateľom materskej
školy a sú zverejnené na webových stránkach materskej školy a stránkach obce.
❖ Rodičia najmladších detí si môžu podať žiadosť aj do Materskej školy v Čiernom Ústredí, potrebné tlačivá k zápisu si stiahnu z ich stránok a dodržia ich podmienky.
❖ Písomné rozhodnutie o prijatí, respektíve o neprijatí si rodičia môžu vyzdvihnúť
v materskej škole dňa 01. 06. 2020 – 02. 06. 2020 od 8.00 hod. do 10.00 hod. a od
14.00 hod. do 16. 00 hod.

V Čiernom 15.04. 2020

zástupca materskej školy
Mária Jurgová

