Materská škola, Kostolište č. 66

Prijímanie detí do materskej školy
Riaditeľka Materskej školy Kostolište v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení
vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a na základe Rozhodnutia číslo 2020/10610:1-A1030 ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 a v zmysle rozhodnutia zo dňa
28.04.2020 oznamuje:

termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy
pre školský rok 2020/2021
od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020
Zákonní zástupcovia dieťaťa podajú vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie v materskej škole zverejnenú na webovej stránke materskej školy
www.mskostoliste.sk v lište „Na stiahnutie“ a obce www.kostoliste.sk prostredníctvom emailu: materskaskola@kostoliste.sk alebo zašlú poštou na adresu: Materská škola, č. 66, 900
62 Kostolište.
V prípade, ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronickej komunikácie, Žiadosť
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole je možné vyzdvihnúť
osobne, bez osobnej prítomnosti dieťaťa a s dôrazom na dodržanie hygienickoepidemiologických opatrení, v utorok 12.05.2020 v čase od 09:00 do 12:00 hod.
v Materskej škole Kostolište.
Pri podaní žiadosti sa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude vyžadovať z dôvodu
preventívnych opatrení pandémie ochorenia COVID-19.
Zákonný zástupca predloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch
týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách.
• ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy, zákonný
zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude
prijaté len na adaptačný pobyt.
Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa
vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie z hore uvedeného dôvodu:
• ak do času vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o
zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
Písomné rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v
materskej škole budú vydané do 15.júla 2020 a zaslané poštou.
Spôsob podania žiadostí zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej
školy, na úradnej tabuli obce Kostolište, v obecnom rozhlase a na web stránkach
www.kostoliste.sk a www.mskostoliste.sk. Kontakt: 0911 336 909.
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Kritéria prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
• pravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku,
• dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej
školskej dochádzky,
• dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:
• dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
• dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s
dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Pri väčšom záujme, ako je kapacita materskej školy, sa prijímajú:
• deti podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu.
Dieťa sa na preprimárne vzdelávanie prijíma na začiatku školského roka, môže byť prijaté aj
v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.
V Kostolišti dňa 29.04.2020
Mgr. Zuzana Zaíčková
riaditeľka materskej školy

