Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021
Materská škola, Švermova 8, Valaská, oznamuje rodičom, ţe zápis do materskej školy na školský
rok 2020/2021 sa uskutoční podľa nasledovných pokynov:
1. ţiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú
podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, ţe:
2. 1.1 podávanie ţiadostí o prijatie dieťaťa na školský rok 2020/21 sa bude organizovať bez
osobnej prítomnosti detí; komunikácia sa bude uskutočňovať elektronickou formou.
Elektronickú ţiadosť budú rodičia zasielať na mailovú adresu: mskolka@sanynet.sk.
3. Ak niektorí rodičia nemajú moţnosť vyplniť a podať ţiadosť elektronicky, budú si môcť
ţiadosť vyzdvihnúť v materskej škole osobne s dôrazom na dodrţiavanie hygienickoepidemiologických opatrení dňa: 04.05.2020 v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. Vypísanú
a podpísanú ţiadosť doručia rodičia do rúk riaditeľky MŠ dňa 11.05.2020 do 12,00 hod.
4. Ţiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ bude uverejnená na webovej a FB stránke materskej školy.
5. 1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyţadovať; ak do času vydávania
rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriloţia potvrdenie o
zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
6. 1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa
vyţadovať predloţenie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
dodatočne nepriloţia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,
7. 1.4 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami a podpis elektronickej ţiadosti sa
uskutoční do dvoch týţdňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
8. Usmernenie pre rodičov, ktorí chcú poţiadať o odklad PŠD boli zverejnené v informáciách
k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ Jaroslava Simana vo Valaskej.
Tešíme sa na všetky deti.
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