Zápis detí

Termín podávania žiadostí: 9.5. -27.5.2022 v čase od 10:00 do 14:00
Miesto konania zápisu: Materská škola, Hlavná 105/93 Kazimír

Zákonné podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:
-

spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, výnimočne dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku,

Prednostne :
-

sa do materskej školy prijímajú deti , ktoré dovŕšili piaty rok veku do 31.08 na povinne predprimárne vzdelávanie,
a deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a ktoré pokračujú ( po splnení všetkých náležitostí) v plnení povinného predprimárneho
vzdelávania v MŠ,

Ďalšie podmienky prijímania:
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od
školského roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu do naplnenia kapacity
materskej školy prednostne prijaté deti:
-

ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,
ktorých súrodenci v minulosti navštevovali alebo navštevujú materskú školu,
ostatné, v závislosti od voľnej kapacity , podľa veku od najstarších po najmladšie.

Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.
Požiadavkou na dieťa je, aby malo osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a je primerane samostatné ( nemá
plienky, fľašu, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, s pomocou sa oblečie, obuje sa).

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti.
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodič môže vyzdvihnúť v riaditeľni MŠ alebo si ju stiahne z web stránky
obce Kazimír. Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca doručí riaditeľke:
-

osobne v dňoch 9.5.- 27.5.2022,
poštou na adresu : Materská škola, Hlavná 105/93, 076 13 Kazimír,
alebo naskenovanú na email: mskazimir@gmail.com

Žiadame Vás, aby bola žiadosť podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do
materskej školy je potrebné si vyzdvihnúť osobne u riaditeľky materskej školy po telefonickom vyzvaní v termíne najneskôr do
30.6.2022.

V Kazimíre dňa 11.4.2022
Mgr. Patrícia Sakáčová
Poverená riadením MŠ

