Materská škola Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina

Zápis detí do materskej školy od 12.05.2021- do 14.05.2021
Materská škola Rybné námestie 1/1, 01001 Žilina, oznamuje termín, podmienky
a postup zápisu detí do materskej školy od 12.05.2021 do 14.05.2021
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona
č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 438/2020 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.
Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
spravidla od troch do šiestich rokov veku.
Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára, kde sa
uvedie okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní.
Riaditeľka MŠ Rybné námestie1/1, Žilina vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie v súlade s podmienkami prijatia.
Z dôvodu ľahšej adaptácie možno do materskej školy prijať dieťa na adaptačný pobyt.

PODMIENKY PRIJATIA:
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti: a to dieťa
a) ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie
povinné
b) ktoré bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania
c) žijúce v mieste príslušného obvodu
d) ktoré dovŕšilo 3 roky veku
ďalšie podmienky:
pri nenaplnení kapacity, deti, ktoré dovŕšili 3 roky danom v kalendárnom roku
pri nenaplnení kapacity deti z okolitých obcí

PRIJÍMACÍ POSTUP
- vyplnenie Žiadosti na predprimárne vzdelávanie, ktorú si stiahnete web stránke
www.mojsovalucka.sk, v sekcii- Dokumenty a v podsekcii - Tlačivá na stiahnutie
- podpísanie Žiadosti na predprimárne vzdelávanie obidvoma zákonnými zástupcami
- potvrdenie žiadosti všeobecným lekárom, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní
- vyplnenú žiadosť doručiť elektronicky, poštou, osobne do MŠ najneskôr do 14.05.2021
VYDANIE ROZHODNUTIA riaditeľkou MŠ o prijatí či neprijatí dieťaťa do 15.6.2021,
osobne, poštou, prostredníctvom elektronickej schránky.
FORMA PODANIA ŽIADOSTI
- osobne, poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom alebo odoslaním
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.
Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:
a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým
podpisom.
V Mojšovej Lúčke, 23.03.2021

Marta Haneli riad.MŠ

