Zápis detí do materskej školy
školský rok 2020/2021
Riaditeľka MŠ Veľké Držkovce oznamuje zápis detí do materskej školy na
školský rok 2020/2021, ktorý sa uskutoční v termíne od 6.5.2020 - 31.05.2020.
Vzhľadom k aktuálnej situácii výskytu „Koronavírusu“ si žiadosť o prijatie
dieťaťa môžu zákonní zástupcovia vyzdvihnúť s dodržaním hygienickoepidemiologických opatrení / rúško, rukavice / bez prítomností detí nasledovne:
⁕ dňa 6.5.2020 v materskej škole od ...10.00...hod. – do...12.30... hod., kde si
žiadosť môžu hneď vypísať a odovzdať / nutná kartička poistenca dieťaťa /,
⁕ ostatné dni si môžu záujemcovia žiadosť vyzdvihnúť na Obecnom úrade vo
Veľkých Držkovciach prípadne stiahnuť príslušné tlačivo zo stránky obce
www.velkedrzkovce.php5.sk

- „Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ“. Vyplnenú žiadosť

je nutné v priloženej označenej obálke /zalepiť/ vhodiť do schránky na
obecnom úrade alebo ju osobne odovzdať na úrade do 31.05.2020.
K žiadosti sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ale ak do času
vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia
potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Podmienky prijímania detí:
V súlade § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z.
o Materskej škole sa do MŠ prijímajú deti:
⁕

spravidla od troch do šiestich rokov na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu,

⁕

deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku k 31.8.2020,

⁕

deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou / rozhodnutie o odklade
plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca
riaditeľke materskej školy do 15.5.2020 /,

⁕

je možnosť prijať výnimočne i dieťa, ktoré dovŕšilo dva roky za
predpokladu zvládnutia základných hygienických návykov a sebaobsluhy /
samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, použije toaletu, čiastočne sa
oblečie .../.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy na šk. rok 2020/2021 vydá
riaditeľka materskej školy písomne najneskôr do 30. 6. 2020.

Ingrid Crhová
riaditeľka materskej školy

