Materská škola Slovenská Volová 97, 067 22 Ohradzany
Oznámenie
Zápis

o prijímaní detí do materskej školy
na šk. rok 2020/2021

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že zápis do materskej školy na školský rok
2020/2021 sa uskutoční v termíne od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
z. n. p. a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky
MŠ SR č. 308/2009 Z. z. na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.
Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.marca 2020 bude zápis prebiehať nasledovne:
- Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí;
elektronickou formou (žiadosť zaslaná v termíne od 30.04.2020 do 31.05.2020 na e-mail:
ms.slovenskavolova@gmail.com) alebo osobne (žiadosť doručená do materskej školy
v dňoch 18.05.2020 alebo 25.05.2020 v čase od 08:00 do 14:00 hod., žiadosť je možné
doručiť aj terénnej soc. pracovníčke, či na OcÚ v Slovenskej Volovej, pričom je potrebné
dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia.
- Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania
rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o
zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
- v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať
predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak
zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne
nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
Do materskej školy sa prednostne prijíma:
 dieťa s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
 dieťa s dodatočne odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
 dieťa, ktoré dovŕši piaty rok veku do 31.08.2020.
Podmienkou je, aby zák. zástupca dieťaťa podal žiadosť o prijatie do MŠ v termíne zápisu.
Formulár žiadosti je zverejnený na https://www.slovenska-volova.webnode.sk/. Taktiež si
formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v materskej škole, u terénnych sociálnych
pracovníkov alebo na Obecnom úrade.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi
riaditeľka školy zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 31.08.2020. Bližšie informácie
na t. č.: 057/7795314.

