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PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Riaditeľka Materskej školy v Brezanoch 122 oznamuje rodičom, že v zmysle § 59 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s §3 odst. 2 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole
uskutoční
od 2. mája do 16. mája 2019
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy Brezany 122 k 02.09.2019
Kritériá prijatia:·
prijímame deti od troch do šiestich rokov
·

prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

K žiadosti o prijatie je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a absolvovaní povinného očkovania od
detského pediatra. U dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné predložiť aj vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Tlačivo Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť denne od 07.00 hod. do 16.00 hod.
v materskej škole Brezany, alebo na webovej stránke obce. Tel. kontakt: 5662658

Prevádzkový poplatok: 12€
Kto je odplatenia prevádzkového poplatku oslobodený:
Dieťa materskej školy jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
Dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov.
Novinkou je aj ustanovenie, podľa ktorého je od poplatkov oslobodené
aj dieťa, ktoré je predčasne zaškolené. Ak splní Kernov test školskej zrelosti
a dieťa a rodič predloží rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej školy, posúva sa do kategórie predškolákov, za ktorých uhrádza poplatok štát.
Čo potrebuje dieťa do MŠ?
Prezuvky
Pyžamo
Náhradné oblečenie (v prípade nehody; spodnú bielizeň, tepláky, tričko)
Hrebeň (dievčatá s dlhými vlasmi)
Potvrdenie od lekára, že dieťa nastupuje do kolektívu detí zdravé
Kópiu Preukazu zdravotného poistenia
Deti si môžu priniesť aj svoju obľúbenú hračku, s ktorou doma zaspávajú
Všetky veci je nutné dieťaťu podpísať, označiť. Ďakujeme.
Predovšetkým deti potrebujú vašu podporu, pozitívny prístup, aby sa do škôlky tešili. Stretnú sa tu s novými kamarátmi, s pani učiteľkami, ktoré sa na každé
dieťa tešia a pomôžu mu zvládnuť počiatočnú neistotu.
Deti ktoré nastupujú do materskej školy potrebujú:
Potvrdenie o dobrom zdravotnom stave od lekára
Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom
V prípade, ak dieťa do 15. Septembra nenastúpi, rodičia sú povinní oznámiť
to riaditeľke školy.
Podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z .z o materskej škole ,
z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa sa prijíma dieťa na adaptačný pobyt, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ postupne na jednu, dve, 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 MŠ na dohodnutý čas.
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