Materská škola Žipov 21, 082 41, okres Prešov

Kritéria k vybavovaniu žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie v šk. roku 2020 – 2021

Východiská :
1. Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (v súlade s novelou § 20 odst.2)
2. Odporúčanie Ministerstva školstva VVaŠ SR z dňa 6.10.2015
3. Vyhláška MŠVaV SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších
predpisov
4. Závery Pedagogickej rady zo dňa 25.2.2020
Materská škola prijíma žiadosti od 30.4. 2020 do 31.5.2020 do 12.00 hod. na
nový školský rok 2020– 20201podľa nižšie uvedených kritérií:
1. Deti, ktoré dovŕšili 5 rok veku k 1.9. v aktuálnom roku.
2. Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou .
3. Deti s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky .
4. Deti nie mladšie ako 2,5 roka
Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo osvojené s
ohľadom na jeho vek :
- základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri
použití WC, umývať si ruky a pod.),
- základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní
a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),
- základné stravovacie návyky (vedieť používať lyžicu a piť z pohára),
- prítomnosť dieťaťa v MŠ môže byť výlučne bez plienok ( s výnimkou spánku ,ak
je to dočasne potrebné ) a kojeneckej fľaše.

Podmienky :
1. Vyplnená, podpísaná (oboma rodičmi) žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej
školy
2. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je dostupná na
Obecnom úrade, ktorú si môžete vyzdvihnúť v stránkových hodinách ( t.j.
pondelok, streda, piatok od 8.00 – 11.00 hod, od 30.4.2020 do 31.5.2020),
alebo elektronicky na stránke Obce Žipov v dokumentoch.
Žiadosť môžete:

• doručiť priamo na Obecný úrad Žipov 85 vo vyššie
uvedených úradných hodinách
• stiahnutú zo stránky obce Žipov poslať na e- mail mszipov@gmail.com
• poštou na adresu: Obecný úrad Žipov 85, 082 41 Žipov, pošta Bajerov

Iné usmernenie:
1 . Rozhodnutie o prijatí - neprijatí dieťaťa do materskej školy obdrží zákonný
zástupca dieťaťa do 30 dní od posledného dňa prijímania žiadosti (do
30.6.2019) poštou.
2. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak však do času
vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne
nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté len na
adaptačný pobyt.
3. dodatočné potvrdenie o zdravotnom stave si môžete vyzdvihúť taktiež na
Obecnom úrade, alebo stiahnuť na stránke obce Žipov.

Slávka Cisková

Riaditeľka MŠ

