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ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Riaditeľka MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľká Čierna oznamuje, že zápis detí do materskej školy na
nasledujúci školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.
PODMIENKY ZÁPISU:
- zákonný zástupca dieťaťa predloží písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorá je
dostupná na www.obecvelkacierna.info v sekcii materská škola, príp. zašleme žiadosť na e-mail rodiča,
- podpísanú žiadosť od oboch rodičov treba doručiť do poštovej schránky na Obecnom úrade vo Veľkej Čiernej,
- Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do
materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o
prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude
prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne
doplnené,
- podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa
komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom 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 špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o
zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté
len na diagnostický pobyt.

PODMIENKY PRIJATIA:
prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky (§59 ods.2
zákona č. 245/2008 Z. z.),
dieťa spravidla od 3 do 6 rokov veku s osvojenými hygienickými a sebaobslužnými návykmi.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude rodičom doručené najneskôr do 30. júna 2020.
Veľká Čierna, dňa 01. 04. 2020
riaditeľka MŠ
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