ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, HVIEZDOSLAVOVA 30,
ZÁVADKA NAD HRONOM

Oznamuje verejnosti, že

ZÁPIS
detí do MŠ na školský rok 2020/2021
sa uskutoční v termíne:
od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020
v čase od 08:00 hod. do12:00 hod.
v EP – ZŠ s MŠ, Hviezdoslavova 152/2,
v Závadke nad Hronom.

PODMIENKY ZÁPISU:
Do MŠ prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov.
Zákonný zástupca dieťaťa predkladá:
- písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy( môžete si vyzdvihnúť v MŠ,
bez osobnej prítomnosti detí, alebo ju nájdete na web stránke obce),
- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
( doložíte dodatočne po skončení karanténnych opatrení)
- prefotený rodný list,
- prefotený preukaz poistenca.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami,
zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia
o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie ( doložíte dodatočne po skončení
karanténnych opatrení), prefotený rodný list a prefotený
preukaz poistenca.

PODMIENKY PRIJÍMANIA:
Prednostne sa prijímajú deti,
ktoré dovŕšili piaty rok veku , deti s odloženým
začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne
odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.

MATERSKÁ ŠKOLA PONÚKA:
 výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu:
„ ŠKOLA ZÁBAVKA“ ,
 špecifické metódy a stratégie edukácie,
 alternatívne prístupy,
 atraktívne sezónne aktivity,
 zvýšenú frekvenciu aktivít pohybového charakteru,
 kvalitnú spoluprácu materskej školy s rodinou,
 netradičné aktivity s rodičmi a deťmi,
 DFS Zavačaník.

OSTATNÉ
PODMIENKY PRIJÍMANIA:
V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ, ktorý by mohol
prekročiť kapacitu MŠ, platia ďalšie kritéria:
 trvalý pobyt aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa,
 k 31.08. príslušného kalendárneho roku dieťa dovŕši fyzický vek tri roky,
 starostlivosť slobodnej matky alebo osamelého rodiča o dieťa,
 sociálne znevýhodnené prostredie dieťaťa – potrebné predložiť
potvrdenie z príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny,
 predošlé umiestnenie staršieho súrodenca v MŠ,
adaptačný pobyt dieťaťa v MŠ
 deti po dovŕšení 2 rokov sa prijímajú iba výnimočne ak to umožní kapacita
materskej školy.
.

