Zápis detí do Materskej školy Lipníky 15,
082 12 Kapušany na školský rok 2020/2021
Riaditeľka Materskej školy Lipníky 15, informuje 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 súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009
Z. z. rodičov a verejnosť, že ž i a d o s t i o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej
školy k septembru 2020 sa budú prijímať elektronicky, poštou ( podľa usmernení MŠ vedy, výskumu
a športu SR).

Termín: 30.04.2020 – 31.05.2020 ( elektronicky, poštou )
Formulár žiadosti na vyplnenie nájdete na webovom sídle obce www.lipniky.sk v časti „školstvo“

Zmeny v podmienkach prijímania detí do materskej školy
na školský rok 2020/2021 z dôvodu prerušenia prevádzky nariadením vlády SR kvôli pandémii
koronavírusu COVID – 19.
1. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
- žiadosť o prijatie môžete zaslať elektronicky
( podpísané a oskenované ) na náš email: mslipniky@azet.sk
- alebo zaslať poštou na adresu našej materskej školy Lipníky 15, 082 12, Kapušany
(Ak nemáte možnosť skenovania, prihlášku si vytlačte, vypíšte, podpíšte a v obálke odošlite na
adresu)
- alebo vhodením žiadosti v zalepenej obálke do našej poštovej schránky
Tieto žiadosti zasielajte až v čase zápisu 30.04.2020 – 31.05.2020
Tieto podmienky budú zverejnené aj na webovej stránke obce, na obecnej tabuli
2. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude pri podávaní žiadostí v čase zápisu vyžadovať.
Avšak ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia
potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
3. Ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať
pri podávaní žiadostí v čase zápisu predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie.
Avšak ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne
nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
Žiadosti musia byť riadne vyplnené a podpísané, inak nebudú akceptované.

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy do 30. júna 2020.
V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa
po dobu maximálne troch mesiacov.
Zákonným zástupcom bude rozhodnutie zaslané doporučene poštou.

Kritéria pri prijímaní detí do MŠ na školský rok 2020/2021
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
-

spravidla dieťa od troch do šiestich rokov 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,
dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami .

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
-

ktoré dovŕšilo piaty rok veku (k 31.08.2020),
s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné
materiálne, personálne a iné potrebné podmienky ( predovšetkým kapacitné podmienky)
Rodičia, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi, nech priložia kópiu rozhodnutia o HN.
Bolo by najlepšie ak by deti, mali osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú
primerane samostatné (nemajú plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa najedia lyžicou, napijú z pohára,
používajú WC, umyjú si ruky, oblečú základné časti odevu, obujú sa).
Dodatočne do septembra 2020 poprosím rodičov dokladovať občiansky preukaz zákonných
zástupcov a rodný list dieťaťa na overenie údajov trvalého pobytu.

Srdečne sa na Vaše deti tešíme

Kontakt: +421 950 249 464, e-mail: mslipniky@azet.sk

Mgr. Júlia Verbovancová
riaditeľka materskej školy

