Materská škola Prosiek,
Prosiek 50, 032 23 Liptovská Sielnica

Zápis do materskej školy
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a
školského zákona.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa - od troch rokov veku,
- prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania
povinné.
Deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté do MŠ po dohode s riaditeľkou MŠ, ak
to dovoľuje kapacita MŠ a dieťa dosahuje požadovanú úroveň v oblasti hygienických
návykov a sebaobsluhy.
Zápis detí do Materskej školy v Prosieku sa uskutoční v čase od 3. mája do
21.mája 2021 v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod.
Spôsob podania žiadosti:
osobne alebo ju doručia do poštovej schránky umiestnenej na budove MŠ,
poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, (hore)
e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu
ms@prosiek.sk

Materská škola Prosiek,
Prosiek 50, 032 23 Liptovská Sielnica

K zápisu je potrebné vypísať tlačivo:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou do MŠ predkladá aj potvrdenie o
zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého
súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len ,,potvrdenie o
zdravotnej spôsobilosti“).
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom
stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať
predprimárne vzdelávanie v MŠ.
Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na škol. rok: 2021/2022 vydá
riaditeľka školy spravidla do 15. júna 2021.

•
•
•
•

Čo by malo dieťa pri nástupe do MŠ ovládať:
základne hygienické návyky (používanie WC, nepoužívať plienky, umývanie a
utieranie rúk, používanie vreckovky),
samostatne jesť (používať lyžicu) a piť z hrnčeka,
malo by byť pri obliekaní aktívne ( nie je nevyhnutné, aby sa vedelo celkom samé
obliecť, vyzliecť, uviazať si šnúrky),
má si poznať svoje veci,

V prípade bližších informácií k zápisu nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu:

ms@prosiek.sk

