Riaditeľka Materskej školy – Óvoda Jesenské
v zmysle § 59 ods.3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení
vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z.
O Z N A M U J E, že
zápis detí do materskej školy pre školský rok 2020/2021 sa bude konať

od 30.4.2020 do 22.5.2020
Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomností detí s dôrazom na prísne dodržanie
hygienicko-epidemologických opatrení.
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predpirmárne vzdelávanie, si môžete:
- osobne vyzdvihnúť tlačivo v INFOCENTRE obce Jesenské od 30.4.2020 v čase od 8,00
do 11,00.
- osobne
vyzdvihnúť
v MATERSKEJ
ŠKOLE
v stanovenom
termíne
4.5.2020, 5.5.2020, 11.5.2020 a 12.5.2020 v čase od 9,00 do 12,00
- alebo, elektronicky stiahnuť z web stránky obce Jesenské – www.jesenske.sk
Podávanie žiadostí:
- vyplnené a podpísané žiadosti môžete poslať elektronicky naskenované alebo prefotené
na mailovú adresu MŠ riaditelka.ms@jesenske.sk
- osobne
podať
v MATERSKEJ
ŠKOLE
v stanovenom
termíne
4.5.2020, 5.5.2020, 11.5.2020 a 12.5.2020 v čase od 9,00 do 12,00
- osobne podať v INFOCENTRE obce Jesenské do 22.5.2020 v čase od 8,00 do 11,00.
Príloha k žiadosti - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa:
- v prípade ak dieťa patrí k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast do obvodu Jesenské
(k doktorke Patakiovej alebo Ramajovej), stačí vyžiadať telefonicky potvrdenie od
lekára (MŠ zabezpečí pre všeobecného lekára tlačivo a osobne vyzdvihne vystavené
potvrdenia v stanovenom termíne do 22.5.2020)

-

-

Ak dieťa patrí k inému praktickému lekárovi, rodič zabezpečí osobne potvrdenie od
lekára do konca mája 2020 a doručí osobne v stanovenom termíne (MŠ a Infocentrum),
poštou (Materská škola – Óvoda Jesenské, Školská 295, Jesenské, 980 02), alebo
elektronicky na mailovú adresu riaditelka.ms@jesenske.sk
Ak zákonný zástupca nemá možnosť zabezpečiť potvrdenie od všeobecného lekára
riaditeľka určí adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu max. 3 mesiacov.

Kritériá prijatia dieťaťa na predpimárne vzdelávanie:
V súlade so školským zákonom budú do materskej školy prednostne prijaté:
- deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
- deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
Ďalšie podmienky prijímania detí - v prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude
vyšší, ako umožňuje kapacita školy, prednostne budú prijaté súrodenci detí už navštevujúcich
našu MŠ.
Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka
materskej školy písomne do 25.6.2020.
Rozhodnutie si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť osobne v stanovenom termíne od
25.6.2020 do 29.6.2020 v čase od 9,00 do 12,00, alebo MŠ zašle poštou na adresu rodiča.
(viď. Žiadosť str.č.1 – rodič určí spôsob prevzatia rozhodnutia).

