NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009
Z.z. zverejňuje riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Konskej, po dohode so zriaďovateľom, miesto a termín
podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok 2020/2021.

Zápis na predprimárne vzdelávanie v materskej škole bude prebiehať v
termíne od 30.apríla do 31. mája 2020, bez prítomnosti detí. Ţiadosť o prijatie
dieťaťa do materskej školy si môţete stiahnuť na webovom sídle materskej
školy Konská - https://mskonska399.edupage.org/
Písomnú žiadosť je možné odoslať elektronicky (vytlačiť, vypísať, podpísať, naskenovať) na
e-mail: ms.konska@gmail.com, alebo osobne odovzdať v materskej škole Konská
od 25.5. do 29.5.2020, v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod., s dôrazom na dodržiavanie
hygienicko- epidemiologických opatrení.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a o povinnom očkovaní dieťaťa sa nebude vyžadovať,
avšak ak do termínu vydávania rozhodnutí zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia
uvedené potvrdenie, dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt na 4 hodiny denne, v trvaní 3
mesiace.
Ak pôjde o prijatie dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa
vyžadovať vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
odporúčanie od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak zákonní zástupcovia do termínu
vydávania rozhodnutí dodatočne nepredložia uvedené vyjadrenie, dieťa bude prijaté iba na
diagnostický pobyt na 4hodiny denne v trvaní tri mesiace.
Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si
zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne v termíne od 8. júna do 10. júna
2020, v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod., u zástupkyne ZŠ s MŠ.
Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:
Prednostne sa s p r a v i d l a prijímajú deti od troch do šiestich rokov jeho veku, ktoré
spĺňajú podmienky v zmysle § 59 ods. 2 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(Školský zákon) a to deti:
 ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
V prípade zvýšeného záujmu budú uprednostnené deti
 zamestnaných zákonných zástupcov, ktoré k 1. septembru 2020 dovŕšia tri roky veku
 deti, ktoré spĺňajú základné hygienické požiadavky a samoobslužné činnosti,
 deti zamestnancov ZŠ s MŠ, ktorí vykonávajú v uvedenom školskom roku priamu
výchovno- vzdelávaciu činnosť v ZŠ s MŠ.

