Materská škola, Smreková 601, Jelenec
oznamuje, že

Zápis detí do MŠ Jelenec
pre šk. rok 2018/2019
sa uskutoční

v dňoch: 15.05.2018 – 17.05.2018
denne od 10.00 – 13.00 hod.

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa.

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej
školy
Zápis a prijatie detí do materskej školy
Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka v mesiaci máj alebo
v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia.

Miesto podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok 2018-2019

Materská škola, Smreková 601, Jelenec
od 15.05.2018 do 17.05.2018 denne od 10.00 – 13.00 hod.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Pri
zvýšenom záujme o MŠ budú uprednostnené deti zamestnaných rodičov s trvalým pobytom v
Jelenci. Pokiaľ nám kapacita dovolí deti nezamestnaných rodičov a tie deti, ktoré majú matky
na materskej dovolenke s ďalším dieťaťom budú prijaté najviac na 4 hodiny.
Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží
riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie
špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorý vo svojom posudku spracuje aj návrh na zníženie
počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa.
Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu,
v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ postupne na jednu hodinu, dve a najviac
štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z MŠ
zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v MŠ, môže dieťa po dohode
zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať MŠ v dohodnutom čase. Pri
zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa, môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným
zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.
Ak počas dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do MŠ nastane zmena
v charaktere zdravotného znevýhodnenia, riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom
zariadenia podá návrh na preradenie dieťaťa do inej MŠ s prihliadnutím na charakter
postihnutia.
Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke MŠ
spravidla do 30. apríla. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy
neobdržal, upozorní riaditeľku MŠ na možnosť odkladu školskej dochádzky dieťaťa za
účelom rezervovania miesta v materskej škole.
Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy dostane zákonný
zástupca dieťaťa najneskôr k začiatku školského roka, t. j do 31.8.2018.

