Na základe
Dodatku č. 2 k Školskému poriadku MŠ Čl.4
Zápis a prijatie detí do MŠ
V súlade s platnou legislatívou- 01.09.2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov , týkajúca sa §20 ods.2 v ktorej sa zmenil termín
zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 01.04. do 30. apríla. Na základe tejto zmeny v súvislosti
s odporúčaním MŠV V aŠ SR zo dňa 06.10.2015 sa posúva termín podávania žiadosti o prijatie detí do materskej školy na
prvý pracovný týždeň v mesiaci máj , aby bola zabezpečená nadväznosť na termín zápisu detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky a aby bolo možné pri prijímaní detí zabezpečiť voľné kapacity pre deti s odloženým začiatkom plnenia
povinnej školskej dochádzky.

SA USKUTOČNÍ

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY VO VEĽKEJ LOMNICI
NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
KDE: Elokované pracovisko Materská škola Veľká Lomnica, kancelária zástupkyne
pre MŠ
KEDY: 13.05.2019 – 16.05.2019
ČAS: 8,00 – 11,30 hod.
KTO: Rodičia, zákonní zástupcovia dieťaťa
DONIESŤ: Preukaz poistenca dieťaťa
Kontakty: telefón: MŠ: 052/45 61129 , 0948 853530 e - mail: msvelkalomnica@gmail.com

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú:
1. Deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta príslušného kalendárneho
roka a do určeného termínu / do 15.05. kalendárneho roka/ podajú prihlášku
do MŠ.
2. Deti s odloţenou povinnou školskou dochádzkou, ktoré spravidla do 30.
apríla príslušného kalendárneho roku odovzdajú písomné rozhodnutie riaditeľa
ZŠ, v ktorej bolo dieťa na zápise o odklade školskej dochádzky dieťaťa.
3. Deti s dodatočne odloţenou povinnou školskou dochádzkou
Podmienky prijímania dieťaťa
1. Podanie písomnej prihlášky do materskej školy. Rodičia odovzdajú osobne
zástupkyni pre MŠ .
2. Ţiadosti treba podávať od 13.05.2019 do 16.05.2019 kalendárneho roka.
3. Dobrý zdravotný stav dieťaťa umožňujúci dochádzku do materskej školy.
4. Základné návyky dieťaťa hygienické, sebaobslužné, stravovacie,
komunikačné .
Podmienky zápisu pre mladšie deti
1. Mladšie deti od 2 do 3 rokov sa prijímajú len v prípade voľných kapacít
v materskej škole v poradí od najstaršieho po najmladšie

