Zápis detí
do materskej školy
v Trenčianskych Bohuslaviciach

sa uskutoční
od 04.05.2020 do 08.05.2020
Na základe Rozhodnutia číslo: 2020/10610:1-A1030 Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR zo dňa 26. marca 2020 žiadosti o prijatie dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať
za podmienok:
•

•

•

podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej
prítomnosti detí, odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to
technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od
priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na
dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak ale do
času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne
nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný
pobyt,
ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie, ak zákonní zástupcovia dieťaťa so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia
potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický
pobyt.

Žiadosti o prijatie dieťaťa sa budú podávať bezkontaktne.
Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
• e-mailom na adresu materskej školy: mstrenc.bohuslavice@gmail.com
v termíne od 04.05. - 08.05.2020, žiadosť zákonný zástupca podpíše
dodatočne
• osobne, vhodením do schránky umiestnenej na budove MŠ, žiadosť musí
byť podpísaná od oboch rodičov

Prednostne prijímajú do materskej školy:
• deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
• deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
• deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s § 3
ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. po prerokovaní v pedagogickej rade
ostatné podmienky prijímania detí:
• deti, ktoré dovŕšili vek 3 roky
• deti, ktoré majú v MŠ staršieho súrodenca
• ostatné deti budú prijaté na základe kapacity materskej školy
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu (príslušné tlačivo "Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ" je na facebook
stránke MŠ a na stránke obce Trenčianske Bohuslavice.
Kontakt: 032/7782297
e-mail: mstrenc.bohuslavice@gmail.com
Bc. Lenka Berníková
riaditeľka materskej školy

