ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY Vinohradnícka 32, 900 91 Limbach
VÁŽENÍ RODIČIA,
žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 sa budú
podávať od 1. mája 2021 do 31. mája 2021 elektronickou formou.
Iné spôsoby podania sú uvedené nižšie.
Elektronickú prihlášku nájdete v uvedenom termíne na stránke www.mslimbach.edupage.org
Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami, podpis oboch zákonných zástupcov
na originálne vytlačenej elektronickej prihláške, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast (v čase overenia nie staršie ako 3 pracovné dni), sa
uskutoční dňa 24. 05. 2021 (pondelok) v čase: 11,00h -12,00h a 13,00h – 16,00h
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží
aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak sa do materskej
školy prijíma dieťa so zmyslovým alebo telesným postihnutím, k žiadosti sa prikladá aj
vyjadrenie príslušného odborného lekára.
Kritériá pre prijatie na predprimárne vzdelávanie:
Zákonné podmienky:
• dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné sa bude prednostne
prijímať podľa trvalého bydliska (§59a zákona č. 245/2008 Z. z.),
• dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a jeho zákonný zástupca požiadal o pokračovanie
plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
• spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku.
Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať sa prijíma nasledovne:
zohľadňujeme deti, ktoré dovŕšia 3 roky najneskôr k 31. 08. daného kalendárneho roka,
pri voľných kapacitách v materskej škole, prijmeme aj dieťa, ktoré dovŕši 3 roky
v priebehu školského roka a podľa dátumu narodenia budú zoradené od najstaršieho po
najmladšieho,
súrodenci už prijatých detí, ktorí budú navštevovať materskú školu ešte v ďalšom
školskom roku, ktoré dovŕšia 3 roky najneskôr k 31. 08. daného kalendárneho roka,
deti zamestnancov materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Limbach,
v čase zápisu zohľadňujeme deti s trvalým pobytom v Obci Limbach.
Nezverejňujeme počet možných prijatých detí.
Dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky!
Spôsoby podania žiadosti:
•
•

osobne – dňa 24. 05. 2021 (pondelok) v čase: 11.00h -12.00h a13.00h –16.00h,
písomne poštou, na základe vlastnej žiadosti rodiča, ktorá musí obsahovať údaje na základe zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní alebo na základe elektronickej prihlášky Materskej školy
Limbach,
• prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
www.mslimbach.edupage.org alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným
elektronickým podpisom – nie e-mailom.
Písomné rozhodnutie o prijatí, o prijatí na adaptačný pobyt, neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku
školského roka dostane rodič do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne
vzdelávanie dieťaťa začať.
V Limbachu dňa 25. 02. 2021

Mgr. Irena Číková riaditeľka materskej školy

