
Zápis detí do Materskej školy Častkov na školský rok 2023/2024

Riaditeľstvo Materskej školy Častkov 96 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po

dohode so zriaďovateľom oznamuje, že: 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 

NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 SA USKUTOČNÍ:

od 9.5.2023 - 11.5.2023 v čase od 10:00 hod. – do 12:00 hod. v priestoroch
Materskej školy Častkov.

Podmienky a     kritériá prijímania detí do materskej školy pre školský rok  

2023/2024

Dieťa sa do materskej  školy prijíma na základe  písomnej  žiadosti  zákonného zástupcu,

ktorú predloží riaditeľke školy spolu s  potvrdením o zdravotnej spôsobilosti  dieťaťa  od

všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj  údaj o povinnom očkovaní

a rodný lista dieťaťa k nahliadnutiu. Žiadosť musí   byť podpísaná oboma rodičmi  .   

Spôsob podania žiadosti:

- osobne 

- písomne, poštou na adresu materskej školy (Materská škola, Častkov 96, 906 04)

- e-mailom  alebo  prostredníctvom  naskenovaného  tlačiva  na  e-mail  MŠ

(ms.castkov@centrum.sk)

Písomné rozhodnutie  o prijatí,  o prijatí  na adaptačný pobyt,  neprijatí  dieťaťa do materskej

školy k začiatku školského roka dostane rodič  do 30. júna,   ktorý predchádza  školskému

roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

Prednostne sa prijímajú v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon):

- deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné – deti, ktoré dovŕšia 5

rokov do 31.8.2023,

- deti,  ktoré  dovŕšili  šesť  rokov  veku,  ale  nedosiahli  školskú  spôsobilosť  (deti

pokračujúce  v plnení  povinného  predprimárneho  vzdelávania  ešte  jeden  školský  rok)

a jeho  zákonný  zástupca  požiadal  o pokračovanie  plnenia  povinného  predprimárneho

vzdelávania,



Ostatné podmienky prijatia: V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie

detí  do MŠ po prijatí  všetkých detí,  pre ktoré bude  od šk.  roku 2023/2024 predprimárne

vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu do naplnenia kapacity MŠ

v Častkove prijímané:

- deti od troch do šiestich rokov veku, ktoré majú trvalý pobyt v obci Častkov a doposiaľ nie sú

prijaté do inej MŠ (postupnosť od najstaršieho po najmladšie)

- ostatné deti, v závislosti od voľnej kapacity podľa veku

Podmienkou prijatia  dieťaťa do materskej  školy  je  zvládnutie  základných hygienických

a sebaobslužných návykov (dieťa nemá plienky a cumlík, nepije z fľaše, samostatne sa vie

najesť lyžicou, napije sa z pohára, používa WC, umýva si ruky, oblečie si základné časti

odevu a obuje sa).

Tlačivo „Žiadosť o     prijatie dieťaťa do MŠ“   si môžete vyzdvihnúť osobne v materskej škole

denne od 10.00 hod. do 12.00 hod. (alebo po dohode v inom čase na tel. čísle  0911 033 083)


