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Určenie termínu zápisu pre školskÝ rok 2018/2019

V zastúpení riaditel'ka Materskej školy v Chotči, po dohode so zriaďovateťom v súlade
s § 59 ods.3 zákonač.24512008 Z.z., ako aj s súlade s §3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č.30612008
Z.z. urČuje miesto a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie pre nasledujúci školský rok20l8l2019 takto:

Zéryisu sa zúČastní spolu s dieťaťom (prítomnosť dieťaťa nie je podmienkorz) jeho zákonný
zástapca. Zápis detí do materskej školy (resp. podóvanie žiadostí na prijatie dieťata
na predprimárne vzdelávanie) sa uskutoční v priestoroch materskei školv, v dňoch

od 30. apríla do 31.máia
od 7.00 hod. do 16.00 hod.

K zápisu je potrebné doniest':
1. ŽÍadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, podpísaná oboma rodičmi (zákonnými

zástupcami dieťaťa)
2. Potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa, ktory musí obsahovať informáciu

o diagnózach díeťaťa (napr, epilepsia, cukrovka, alergie.,.) atiež informácie
o povinnom oČkovaní dieťaťa. Ak ide o dieťa s telesn;frn alebo zmyslovým
postihnutím, rodič doručí aj potvrdenie (vyjadrenie) odborného lekára.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
- dieťa, ktoré dovfšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatokplnenia povinnej

školskej dochádzky,
- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
- dieťa so špeciálnymi vychovno - vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma diet a:
- ktoré dovfšilo piaty rok veku,
- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

VÝnimoČne možno do materskej školy prijať ai diet'a od dvoch rokov veku. ak sú
vytvorené vhodné materiálne. personálne a iné potreb^né podmienky (predovšetkým
kapacitné podmienky).

Rozhodnutie o prijatí /resp. nepijatil do materskej školy v zmysle zékona NR SR
podl'a § 5 ods. 14 zákona č. 59612003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorŠÍch predpisov vydá v zastupení riaditel'ka materskej školy do 25 júna 2018.
Rozhodnutie oprijatí/neprijatí dieťaťa do materskej škol}z na školský rok 2018/2019
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