Zápis detí do MŠ
na sídl. P. O. Hviezdoslava č.65
vo Veľkých Kapušanoch
na šk. rok 2018/2019
Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z.
z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský
rok 2018/2019
Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019 bude prebiehať od

od 30.04 - do 31.05. 2018.
Pre zápis je potrebné vyplniť a detským lekárom potvrdiť Žiadosť
dieťaťa do MŠ a následne ju doručiť (osobne, poštou, elektronicky) na
adresu školy .
Žiadosť
je k dispozícií v MŠ, alebo si ju môžete stiahnuť
z //http:mspoh.vkapusany.sk, alebo napísať vlastnú žiadosť
▪ ak ide o dieťa so zdrav. postihnutím, k žiadosti je potrebné pripojiť
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast;
▪ ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie
príslušného odborného lekára.
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:
▪ dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku
▪ prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
▪ dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
▪ dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky

▪

▪

Môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, deti nadané,(ak sú vytvorené personálne, materiálne,
priestorové podmienky)
Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté iba výnimočne – ak
nie je naplnená kapacita školy( nie na úkor 3-6.ročných detí) a
ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné
podmienky. Takéto deti musia mať osvojené hygienické
návyky ( „odplienkované“)

Prijatie dieťaťa:
▪ Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o
prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa
§ 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v
znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a)
vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
▪ Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do
materskej školy rodičia dostanú do 30. júna 2018.
▪ Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky
dieťaťa je zákonný zástupca povinný predložiť riaditeľke MŠ do
31. mája 2018.
Žiadam rodičov, aby dodržali termín zápisu a odovzdanie žiadosti
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
na školský rok
2018/2019
Deti, ktoré neboli prijaté v školskom roku 2017/2018 a mali podanú
žiadosť, musia ju opäť obnoviť
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