ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Riaditeľka Materskej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje, že ZÁPIS
DETÍ NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 sa uskutoční v termíne:

3. mája 2021 – 14. mája 2021
Miesto zverejnenia: Materská škola Budovateľská 428/4,Hanušovce nad Topľou
a na webovom sídle mesta Hanušovce nad Topľou a materskej školy Hanušovce
nad Topľou: hanusovskams.edupage.org
Spôsob podávania žiadostí:
• osobne (riaditeľka MŠ, poštová schránka na plote MŠ),
• poštou na adresu materskej školy,
• e-mailom (sken) na: mshanusovce@gmail.com
Žiadosť o prijatie dieťaťa si stiahnite z webovej stránky materskej školy
Hanušovce nad Topľou: hanusovskams.edupage.org
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do
materskej školy predloží aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom
očkovaní.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákonný
zástupca k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnej spôsobilosti navyše predloží:
- vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPaP Vranov nad
Topľou).
- odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast (toto odporúčanie môže byť aj
súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti)
Ak sa jedná o dieťa so špeciálnou diagnózou (zmyslovou, alebo telesnou
odchýlkou) rozhoduje riaditeľ o prijatí takéhoto dieťaťa až po vyjadrení
príslušného odborného lekára.

Podmienky pre prijatie dieťaťa do materskej školy:
na predprimárne vzdelávanie sa do materskej školy prijíma dieťa podľa §59
zákona č. 254/2008 Z.z a podľa §3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 306/2008 Z.z o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva
školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z.z. od troch do šiestich rokov.
Výnimočne možno prijať dieťa do dovŕšenia dvoch rokov veku. Prednostne sa
prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
Prednostne v zmysle školského zákona sa prijmú deti v tomto poradí:
• Deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné t.j. deti, ktoré do
31. augusta 2021 dosiahnu 5 rokov, ktoré majú trvalý pobyt
v Hanušovciach nad Topľou
• s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (§ 28a
ods. 3 Zákona 209/2019 Z.z) a to na základe písomného súhlasu
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného
súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom
zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
• ostatné deti sa budú prijímať v závislosti od voľnej kapacity a podmienok
školy, podľa veku – deti, ktoré dovŕšia vek 5 až 2 roky.
Deti od dvoch rokov sa prijímajú iba výnimočne, ak sú vytvorené vhodné
materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností
materskej školy.
Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ, malo osvojené:
- základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri
použití WC, umývať si ruky atď...)
- základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní
a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať)
- základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára)
- základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou

