Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga, Svätý Anton č.47
Elokované pracovisko – Materská škola, Svätý Anton č.43

OZNÁMENIE O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

pre školský rok 2017/2018
Zápis detí do materskej školy
sa uskutoční v termíne

od 2.5.2017 do 31.5.2017
Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka, alebo v priebehu školského roka,
pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia a to na základe žiadosti zákonného zástupcu
dieťaťa.
Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú na to
vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných
možností školy.
Žiadosť je tiež možné si vyzdvihnúť v materskej škole, resp. web stránke školy
Podávanie žiadostí
V čase zápisu zákonný zástupca žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy osobne
predloží zástupkyni pre materskú školu, zašle mailom, alebo poštou
 žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy musí obsahovať:
údaje o dieťati – meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo,
štátnu príslušnosť, národnosť, fyzické a duševné zdravie, mentálna úroveň vrátane výsledkov
pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky
údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa – meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé
bydlisko, kontakt na účely komunikácie
 potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní
/ potvrdenie o povinnom očkovaní neovplyvňuje prijatie dieťaťa do materskej školy,
ale musí byť na prihláške uvedené/
 ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
/Zákon č.245/2008 Z.z. a vyhláška MŠ SR č. 306/2008 umožňuje, ale neukladá riaditeľovi
školy prijať takéto dieťa do materskej školy. Riaditeľ školy pred prijatím musí zvážiť,
či má na prijatie dieťaťa vytvorené vhodné podmienky /personálne, priestorové,
materiálne atď./
Žiadosť / tlačivo/ je tiež možné vyzdvihnúť v materskej škole, resp. vytlačiť z web
stránky školy.
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Kritériá prijímania




do MŠ sa spravidla prijímanú deti od 3 do 6 rokov veku, výnimočne je možné
prijať dieťa mladšie ako 3 roky ak sú vytvorené vhodné materiálne, priestorové a
personálne podmienky
do MŠ sa nesmie prijať dieťa mladšie ako 2 roky
riaditeľ školy pri prijímaní nesmie uprednostniť deti mladšie ako 3 roky pred prijatím starších
detí

 do triedy materskej školy podľa
 hygienických požiadaviek / m2 ,toalety, umývadlá, ležadlá /
 so súhlasom, alebo výnimkou riaditeľa školy môže byť prijatých
21 detí 4-6 ročných / maximálne – výnimka riaditeľa 24 detí/
20 detí 3-4 ročných/ maximálne – výnimka riaditeľa 23 detí/
kde pri počte detí riaditeľ školy
- v prípade prijatia dvojročného dieťaťa / jedno takéto dieťa počítané za 2 deti /
- v prípade prijatia integrovaného dieťaťa / jedno takéto dieťa počítané za 2 deti /
Prednostne!!!!!
 deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou
povinnou školskou dochádzkou
 deti ktoré dovŕšili 5 rok veku
 deti staršie ako 3 roky
 deti ktoré sú v opatere len jedného zákonného zástupcu
Písomné rozhodnutie
Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka
dostane rodič do 30.júna príslušného kalendárneho roka vydané a podpísané riaditeľom
školy. Doručuje sa poštou, alebo osobne. Pri osobnom prevzatí zákonný zástupca prevzatie
potvrdí svojim podpisom.
Bližšie informácie k zápisu detí do materskej školy na školský rok 2017/2018 podá rodičom
zástupkyňa pre materskú školu Anna Valachová osobne,
alebo na telefónnom čísle 0911 633 962
vo Svätom Antone: 24.04.2017
PaedDr. Jaroslav Zerola, riaditeľ školy .........................
Anna Valachová, zást. pre materskú školu......................

