Zápis detí do materskej školy pre nový školský
rok 2021/2022

Riaditeľstvo MŠ Lipníky 15 oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy na školský rok
2021 - 2022 bude prebiehať, v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) § 59 ods. 1,2,3 a § 59a ods.1,2,3,4,5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v čase

od 10. mája do 13. mája 2021
1. Žiadosť do MŠ je dostupná na webovom sídle obce Lipníky
2.

Bližšie informácie na tel. čísle 0908 914 900

3. Žiadosť musí byť vyplnená, podpísaná oboma rodičmi a potvrdená pediatrom.
4. Písomné rozhodnutie o prijatí, o prijatí na adaptačný pobyt, neprijatí dieťaťa do materskej školy
bude vydané do 15.6.2021 následne doručené obom rodičom
5. Materská škola prednostne prijíma deti:
o

deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné t.j. deti, ktoré do 31.8.2021
dovŕšia 5 rokov veku,

o

deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (predtým
deti s odkladom povinnej školskej dochádzky),

o

spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku /k 31.08.2021/

o

výnimočne možno do MŠ prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku
/limitované kapacitnými možnosťami MŠ v danom šk. roku/

6. Pri nástupe by deti mali zvládnuť:
o

odlúčenie od matky/otca na potrebne dlhý čas

o

Spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch
(obliekanie, vyzliekanie, umývanie sa, pýtanie sa na WC)

o

primerane veku komunikovať s učiteľkami alebo inou dospelou osobou

o

mali by mať osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, držať
lyžicu, sedieť za stolom....)

o

deti musia byť odplienkované a bez cumlíka

Postup pri podávaní žiadostí:
Miesto podávania žiadostí: MŠ Lipníky 15, 082 12 Kapušany
Termín podávania žiadosti: od 10.mája 2021 do 13.mája 2021
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú rodič
predloží podpísanú oboma rodičmi, riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom
stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je
kompletná, nebude akceptovaná. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami,
zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie. Ak sa do materskej školy prijíma dieťa so zmyslovým alebo telesným postihnutím,
k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.
Spôsob podávania žiadostí:
Vypísanú žiadosť s podpismi oboch zákonných zástupcov doručte nasledovne:
1. žiadosť vyplňte, oskenujte a pridajte ako prílohu PDF zašlite na email MŠ
mslipniky@azet.sk
2. žiadosť vyplňte a zašlite na adresu školy: Materská škola, Lipníky 15, 082 12, Kapušany
3. žiadosť vyplňte a doručte osobne do schránky MŠ
4. rozhodnutia budú rodičom vydávané v mesiaci JÚN 2021
Keďže epidemiologická situácia nám nedovolí osobné stretnutie, nie je možná prehliadka MŠ a stretnutie
sa s pedagógmi.

Mgr. Júlia Verbovancová - riaditeľka materskej školy

