Materská škola

SEMEROVO

Obec Semerovo ako zriaďovateľ materskej školy bez právnej
subjektivity oznamuje informácie
o povinnom predprimárnom vzdelávaní.
V zmysle § 28 ods.1 zákona č.245/2008/Z.z. (školský zákon)
bude v školskom roku 2021/2022 musieť plniť povinné
predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé dieťa,
ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021,
formou pravidelného dochádzania do materskej školy
v pracovných dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny denne.
Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022
bude v dňoch
od 10.5.2021 do 14.5.2021 od 13°° hod.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete stiahnuť na oficiálnej stránke
obce Semerovo alebo vyzdvihnúť vopred v materskej škole.
Žiadosť je potrebné poslať na email: ms.semerovo@semerovo.sk,
prípadne poštou na adresu: Materská škola , 94132 Semerovo 585
telefonický kontakt :035/6474236
Podmienky prijatia sú zverejnené na oficiálnej stránke obce Semerovo.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú spravidla deti od troch do
šiestich rokov veku , výnimočne dieťa od dvoch rokov veku, a to vtedy, ak sú vytvorené
vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Do materskej školy nemožno
prijať dieťa mladšie ako dva roky.
Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie
povinné.
Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj
formou individuálneho vzdelávania.
Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.
Ak dieťa, po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka
materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania v materskej
škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným
súhlasom zákonného zástupcu.
Prednostne sa prijíma dieťa , ktoré:
• dovŕšilo piaty rok veku
• dieťa, ktoré na základe rozhodnutia riaditeľky pokračuje v plnení povinného
predprimárneho vzdelávania
Ostatné podmienke určené riaditeľkou
V prípade zvýšeného záujmu o prijatie do materskej školy bude uprednostnené :
• dieťa zamestnaných zákonných zástupcov
• dieťa s trvalým pobytom v obci Semerovo
• dieťa, ktoré dovŕšilo 3.rok veku do 31.12.
• dieťa, ktorého starší súrodenec navštevuje materskú školu
• dieťa zrelé pre „škôlku“ a samostatné - je bez plienok, chodí na záchod, nemá cumeľ,
rozpráva, vie samo jesť lyžicou a piť z pohára
Termín prijímania
Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022
sa budú podávať v čase od 1.mája 2021 do 31.mája 2021.
Konkrétny termín a časové rozpätie : od 10.mája 2021 do 14.mája 2021 od 13°° hod.
Ak bude v čase prijímania detí pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo
výnimočný stav v súvislosti s ochorením COVID -19 – komunikácia ( odoslanie žiadosti)
prebehne elektronickou formou.
Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy
Materská škola má pripravený vlastný formulár žiadosti, ktorý si môže zákonný zástupca
v prípade záujmu vyzdvihnúť vopred v materskej škole.
Rodič môže podať žiadosť : osobne
poštou na adresu materskej školy
elektronicky
Rozhodnutie riaditeľky materskej školy
Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
do 15.júna 2021.

Základné informácie
Kontakt na účely komunikácie:
• Telefón: 035/6474236
riaditeľka : Gabriela Kečkéšová
• e-mail : ms.semerovo@semerovo.sk
Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom do materskej školy:
• Zaobísť sa na kratší čas bez blízkej osoby
• Vedieť komunikovať
• Musí mať vypestované základy sebaobslužných návykov – obliekanie, vyzliekanie,
obúvanie, stolovanie a hygienické návyky ( vypýtať sa a použiť WC)
• Vychádzať s inými deťmi, vedieť sa podeliť s ostatnými
• Mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí
Na čo by ste počas zápisu nemali zabudnúť:
• Informovať sa o dennom režime a činnostiach detí, zvlášť činností zabezpečujúcich
životosprávu – stravovanie, odpočinok
• Informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho
zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať
vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
• Oboznámiť sa so Školským poriadkom školy ( práva a povinnosti zákonného
zástupcu)
Poplatky v materskej škole:
• Poplatok za MŠ ( školné) = 4,00.-€ mesačne
• Poplatok za pranie posteľnej bielizne =1,00.-€ mesačne
• Poplatok za stravu = 1,02.-€ na deň
• Príspevok ZRŠ - schvaľuje sa na ZRŠ
• Triedny fond - schvaľuje sa na ZRŠ
Rozhodnutia o prijatí – neprijatí:
• Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie do 15.júna 2021.
• Rozhodnutie bude zákonným zástupcom zaslané poštou/osobne, najneskôr do
30.júna2021
• Úvodné rodičovské združenie býva koncom augusta

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKE ŠKOLY
Semerovo 585, 941 32
Meno a priezvisko dieťaťa : ................................................................................................
Dátum narodenia: ...................................... Miesto narodenia: .........................................
Národnosť: ..............................Štátne občianstvo:................... Rodné číslo:......................
Adresa trvalého pobytu dieťaťa: .........................................................................................
Informácie o zákonných zástupcoch
OTEC
Titul, meno a priezvisko:
bydlisko:
telefónny kontakt

MATKA
Titul, meno a priezvisko:
bydlisko:
telefónny kontakt

Adresa pobytu dieťaťa , ak nebýva u zákonných zástupcov/ rodičov:

Požadovaný výchovný jazyk: slovenský jazyk
Uviesť záväzný dátum nástupu do materskej školy : ......................................................................................

........................................

...................................................................

Dátum podania žiadosti

Podpisy oboch zákonných zástupcov

Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa:
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa podľa § 24 ods. 7 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane ,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dieťa je telesne a duševne zdravé:
ÁNO
NIE
Je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve:

ÁNO

NIE

Absolvovalo všetky povinné očkovania:

ÁNO

NIE

Iné skutočnosti, ktoré pokladáte za dôležité uviesť:

Dátum vydania potvrdenia:............................................

Pečiatka a podpis lekára

