Oznámenie o zápise detí do materskej školy
na školský rok 2018 - 2019

Zápis detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tesárske Mlyňany v
súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.
o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.
s vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR
č. 308/2009 Z. z., sa uskutoční v dňoch
od 02.5.2018 do 04.5.2018 (t. j. streda až piatok ) v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod.
v priestoroch materskej školy : MŠ Tesárske Mlyňany. ul. Hlavná č. 1
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe vyplnenej písomnej žiadosti rodiča/zákonného
zástupcu, ktorú osobne predloží riaditeľke materskej školy 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 aj vyjadrenie príslušného
školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; v prípade zmyslového alebo
telesného zdravotného postihnutia aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch
do šiestich rokov jeho veku.
Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak na to
existujú materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností.
Deti mladšie ako tri roky sa pri prijímaní nesmú uprednostniť pred staršími deťmi; ich
prijímanie je podmienené uspokojením žiadostí zákonných zástupcov detí vo veku od troch
do šiestich rokov.
Na predprimárne vzdelávanie v súlade s § 59 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle §3 ods.2 vyhlášky Ministerstva školstva
a vedy SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky
č.308/2009Z.z. prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
- dovŕšili piaty rok veku,
- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
- deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
Bližšie informácie k zápisu i vydávaniu rozhodnutí poskytne riaditeľka materskej školy.

-----------------------------------------starosta obce: Ing. Štefan Valkovič

--------------------------------------riad. MŠ: Ingrid Kullová

