PODMIENKY PRIJATIA
A ZÁPIS DO MŠ V STAROM TEKOVE,
KOVÁČOVA 10
Termín zápisu do MŠ Kováčova 10, Starý Tekov - 30.4.2018 v čase od 9,00 do 11,00
v priestoroch MŠ.
Rodičia budú mať možnosť pobudnúť s dieťaťom v MŠ a oboznámiť sa s jej priestormi – Deň
otvorených dverí.
Základnou podmienkou je predloženie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy a
potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, kde musí byť
vyznačená informácia o zaočkovaní resp. nezaočkovaní dieťaťa. Rodič prinesie kópiu
rodného listu dieťaťa.
Ďalšie podmienky prijatia sú stanovené riaditeľkou školy, po prerokovaní a schválení
pedagogickou radou a sú platné pre prijímanie detí do MŠ na školský rok 2018/2019:
prednostne sa prijímajú deti:







a/ deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
b/ deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku a sú rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky,
c/ deti, ktoré dovŕšia tri roky života,
e/ deti, ktorých trvalý alebo prechodný pobyt sa viaže na územnú lokalitu okolia školy,
f/ deti, ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu,
g/ deti, ktoré nedovŕšili tri roky sa budú prijímať v prípade voľnej kapacity.

Rodič si môže stiahnuť žiadosť z webovej stránky Obce Starý Tekov
http://www.starytekov.sk a v deň zápisu ju prinesie už vypísanú a podpísanú obidvomi
rodičmi. Rodič môže obdržať žiadosť aj v MŠ v deň zápisu a vyplnenú žiadosť potom
dodatočne prinesie do MŠ v priebehu jedného týždňa. Rodič môže priniesť aj vlastnoručne
napísanú žiadosť s dodržaním všetkých potrebných informácií, ktoré ma žiadosť obsahovať.
OSOBITNÉ PODMIENKY:
K zápisu detí na predprimárne vzdelávanie sa stanovujú nasledovné podmienky pre
zákonných zástupcov:





vyplnenie žiadosti a potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa s povinnou
informáciou o očkovaní dieťaťa,
odovzdanie žiadosti a požadovaných dokladov,
prevzatie rozhodnutia, najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roku,
potvrdenie prevzatia rozhodnutia podpisom,





riaditeľka na zápise rodičovi oznámi spôsob a termín prevzatia - rodič si rozhodnutie
prevezme osobne u riaditeľky školy, čo potvrdí podpisom kópie rozhodnutia najneskôr však do 30.06. kalendárneho roku,
zákonní zástupcovia sú povinní pri zápise dieťaťa do MŠ informovať: o
prípadných zdravotných problémoch dieťaťa alebo iných závažných
skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
dieťaťa (§ 144 ods. 7 písm. d) školského zákona) Oznamujeme zákonným
zástupcom, že ak tak neurobia, riaditeľka, po zistení okolností negatívne
ovplyvňujúcich priebeh výchovy a vzdelávania pristúpi napr. k tomu, že rozhodne o
diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy
výchovy a vzdelávania z hľadiska organizácie, rozsahu alebo podmienok, príp. či
pristúpi, po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, k vydaniu
rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, alebo o
predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že materská škola nie je
schopná, vzhľadom na svoje podmienky, poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané
druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa.

