Základná škola s materskou školou, Školská 5, Jacovce
ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2021/2022
sa uskutoční v termíne od 03.05.2021 do 07.05.2021
Žiadosť je však možné podať v termíne do 31.05.2021
•

e-mailom na adresu slniecko.jacovce@gmail.com

•

poštou na adresu materskej školy – Potočná 1, 956 21 Jacovce

•

osobne v čase od 10:00 do 12:00 hod. v termíne od 03.05.2021 do 07.05.2021 bez
účasti detí, s dodržaním hygienických opatrení platných v čase podávania žiadosti.

Tlačivo žiadosti bude zverejnené na web stránke https://msjacovce.webnode.sk/
O zaslanie tlačiva môžete požiadať e-mailom na: slniecko.jacovce@gmail.com
Osobne si môžete tlačivo prevziať v budove materskej školy denne v čase od 6,30 do 16,15
hod. s dodržaním hygienických opatrení platných v čase prevzatia tlačiva.
Akceptujeme aj Vami napísanú žiadosť s potvrdením zdravotného stavu dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast.
Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:
•

žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast

•

rodný list dieťaťa iba k nahliadnutiu a overeniu údajov

•

pri dieťati so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné predložiť aj
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Podmienky prijímania:
Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.08.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné
Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté
dieťa, ktoré nedosiahlo piaty rok veku do 31.08.2021, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie
všeobecného lekára pre deti a dorast.
Ďalej sa prijímajú deti podľa nasledovných kritérií:
deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
deti mladšie ako päť rokov
deti, ktoré dosiahnu k 01.09.2021 vek troch rokov
deti, ktoré nedosiahnu k 01.09.2021 vek troch rokov budú prijaté iba za podmienok voľnej
kapacity materskej školy a za predpokladu osvojených základných hygienických návykov
Bližšie informácie Vám v prípade záujmu budú poskytnuté na e-mailovej adrese:
slniecko.jacovce@gmail.com alebo tel. čísle 0910 599 393, 038/5301187

