Riaditeľka Materskej školy Kučín , Kučín 57 ,
086 12 Kurima; okr.Bardejov
po dohode so zriaďovateľom Obec Kučín
a v súlade s legislatívou

určuje
zápis detí do Materskej školy v Kučíne
pre školský rok 2019 / 2020
nasledovne

Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ :
Od 06.mája 2019 – do 31.mája 2019
v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.

Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ :
Materská škola Kučín , Kučín 57 , 086 12 , Bardejov
Podmienky na prijatie :
Do materskej školy možno prijať:
-

dieťa od troch do šiestich rokov veku

-

dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy
odložený začiatok povinnej školskej dochádzky

-

dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy
dodatočne odložené plnenie povinnej školskej
dochádzky

-

v prípade ak je voľná kapacita, bude prijaté aj dieťa do
troch rokov veku

Prednostne sa prijímajú :
- deti, ktoré dovŕšili vek päť rokov ( predškoláci )
- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
- deti s dodatočne odloženou povinnou školskou
dochádzkou
-deti, ktoré dovŕšili vek tri roky
Forma a priebeh zápisu :
- deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu, ktorú zákonný zástupca predloží riaditeľke
materskej školy
- spolu so žiadosťou zákonný zástupca predloží potvrdenie
lekára o zdravotnom stave dieťaťa, vrátane údajov
o očkovaní príp. neočkovaní
(podľa § 24 od. 7 zák. č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov) a § 3 ods. 3 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o
materskej škole v znení neskorších predpisov.
Prijatie dieťaťa :
O prijatí dieťaťa do materskej školy podľa § 5 ods. 14 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhoduje výlučne
riaditeľka. Po zápise dieťaťa do materskej školy riaditeľka vydá
písomné rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie, ktoré rodičia obdržia do 30. júna 2019 .

V prípade záujmu Vám podrobnejšie informácie poskytneme
osobne v materskej škole.
V Kučíne, 25.februára 2019

-----------------------------------Kaiserová Vieroslava
riaditeľka Materskej školy

