Základná škola s materskou školou Richvald 85, 085 01 Bardejov

Prijímanie detí do MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Richvald oznamuje rodičom, že v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov prijíma
od 01. mája 2021 do 31. mája 2021
žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Richvald.
Prijímame deti od 3 do 6 rokov.
Prednostne sa prijímajú:
- deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré
dosiahne päť rokov veku do 31.augusta 2021)
- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
- deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
- deti, ktoré majú trvalý/prechodný pobyt v obci Richvald
•
• Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ si môžu rodičia
osobne vyzdvihnúť v MŠ Richvald, stiahnuť z internetovej stránky MŠ Richvald
alebo z internetovej stránky obce Richvald.
• Vyžaduje sa, aby žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy bola podpísaná
oboma rodičmi ako prejav spoločnej vôle oboch rodičov.
• Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môže rodič podať:
- osobne (p.uč. v MŠ)
- poštou (vložte do obálky a vhoďte do schránky pred vstupom do ZŠ)
- ak prihlášku vypíšete elektronicky,môžete ju zaslať na e-mail: zs.richvald@post.sk

• Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, obsahuje:
- základné údaje o dieťati
- vyhlásenie zákonných zástupcov
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast. Údaj o povinnom očkovaní (neabsolvovanie povinného očkovania nie je
dôvod na neprijatie dieťaťa do MŠ)
- ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
- dotazník
• Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na plnenie
predprimárneho vzdelávania vydá riaditeľka ZŠ s MŠ v súlade s § 5 ods. 13 zákona
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15. 06. 2021.

