Materská škola Ždaňa, Lúčna 243/2, 044 11
O Z N A M – prijímanie detí do MŠ
Riaditeľka Materskej školy v Ždani, po dohode so zriaďovateľom Obcou Ždaňa a v súlade s legislatívou
oznamuje rodičom, že prijíma Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok
2019/2020 do tunajšej materskej školy od 30.apríla do 31.mája.
Prihlášku do MŠ môžete odovzdať aj v čase od 13. mája do 17.mája 2019 od 8.00 hod - 12.00 hod.
V uvedenom čase môže dieťa so zákonným zástupcom osobne navštíviť MŠ a vidieť prostredie,
v ktorom deti teraz trávia čas.
Dňa 14.5.2019 popoludní od 13.30 bude možnosť poznať priestory novej MŠ na Jarmočnej ulici.
Do materskej školy možno prijať /podmienky na prijatie/: - dieťa od troch do šiestich rokov veku,
- deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté , ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné
potrebné podmienky,
- dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej
dochádzky,
- dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej
dochádzky.
Prednostne sa prijímajú:
- deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov / predškoláci /,
- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
- deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Forma a priebeh zápisu:
- deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke
materskej školy,
- žiadosť si môže rodič vyzdvihnúť v materskej škole, alebo si ju môže stiahnuť z web stránky obce
Ždaňa, prípadne napísať vlastnú,
- zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast spolu s potvrdením o povinnom očkovaní dieťaťa,
- ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k prihláške je potrebné pripojiť
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ďalej vyjadrenie všeobecného
lekára pre deti a dorast, vyjadrenie príslušného odborného lekára.
Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy bude rodičom
doručené najneskôr do 30. júna 2019.
Prerokované s pedagogickou radou MŠ
Prerokované so zriaďovateľom
Zverejnené na:
- nástenke v MŠ,
- informačnej tabuli obce,
- webovom sídle obce,
- vyhlásením do obecného rozhlasu.
V Ždani 14.3.2019

dňa : 11.3.2019
dňa: 12.3.2019

Mgr. Beáta Bakšiová, riad. MŠ

