Materská škola Králiky, Králická 98/50, 976 34 Králiky

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022
Riaditeľka Materskej školy Králiky po dohode so zriaďovateľom obec Králiky oznamuje, že
zápis detí do materskej školy sa uskutoční od 3. mája do 5. mája 2021 v čase od 6:30
do 16:30.
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.
Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť osobne v materskej škole v deň zápisu s
dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
Prihlášku si stiahnete na stránke https://www.obeckraliky.sk/zapis-do-ms/, povinnou
prílohou k žiadosti je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti
dieťaťa navštevovať materskú školu, ktorého súčasťou musí byť aj informácia o
očkovaní. Príloha je súčasťou formulára žiadosti, ktorú si stiahnete na vyššie uvedenom
odkaze.
Upozornenie:
Zákonný zástupca je povinný prísť do materskej školy a žiadosť o prijatie dieťaťa osobne
podpísať alebo doniesť podpísanú oboma zákonnými zástupcami najneskôr do 5.5.
2021.Zákonný zástupca k nahliadnutiu predloží občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
V súlade s § 28 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) budú prijaté prednostne deti, pre ktoré
je od školského roka 2021/2022 predprimárne vzdelávanie povinné.
Materská škola Králiky je spádovou školou pre deti plniace povinné predprimárne
vzdelávanie s trvalým bydliskom v obci Králiky.
Zákonný zástupca môže na povinné predprimárne vzdelávanie zapísať dieťa aj v inej
materskej škole, ako je spádová.
Podľa §59 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. sú do MŠ prednostne prijímané :
 deti 5 - 6 ročné, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
Ostatné podmienky na prijímanie detí v prípade voľnej kapacity :
 súrodenec dieťaťa, ktoré už navštevuje danú MŠ.
 4-ročné deti,
 3-ročné deti.
Dieťa pred vstupom do materskej školy má osvojené:
 hygienické návyky – samostatne používa toaletu
 obliekanie a vyzliekanie – samostatne sa vyzlieka a s pomocou sa oblieka, obúva
 stolovanie – správne drží lyžicu, pije z pohára, dodržiava čistotu pri jedení

