ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
ktorú predloží riaditeľovi materskej školy, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Na
predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov
veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.
Miesto podávania žiadosti:

Materská škola, Školská 252, 95175 Beladice
Materská škola, Parková 364, 95175 Beladice
zsbeladice@gmail.com

Termín: od 10.05. 2021 do 14. 05. 2021 v čase od 13.00 – 16.00 hod.
Žiadosť do MŠ si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť priamo v materských školách,
prípadne v ZŠ s MŠ Beladice, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických
opatrení, stiahnuť z webového sídla http://zsbeladice.edupage.org, poprípade vyplniť na
webovom sídle školy v časti https://zsbeladice.edupage.org/register/ .
Vyplnenú žiadosť i potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa odovzdá zákonný zástupca v
materskej škole, alebo vyplní a odošle na mailovú schránku ZŠ s MŠ Beladice
zsbeladice@gmail.com najneskôr do 14. mája 2021. Žiadosť musí byť podpísaná oboma
rodičmi dieťaťa.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
•

spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

•

dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2021,

•

dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej
školskej dochádzky,
dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

•

Prednostne sa do materskej školy prijíma dieťa:
• ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2021,
• s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a s dodatočne odloženým
začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Ostatné podmienky prijímania:
•

dieťa, ktoré má súrodenca v MŠ,

•

ostatné deti podľa kapacity MŠ zoradené podľa dátumu narodenia.

Rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa do MŠ pre školský rok 2021/2022
riaditeľ školy vydá najneskôr do 15. 06. 2021 elektronicky, osobne alebo poštovým
doručením.
Bližšie informácie na tel. č. 0376330247, zsbeladice@gmail.com
Mgr. Michal Homola – riaditeľ ZŠ s MŠ

