ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021 / 2022
Zápis detí do materskej školy sa uskutoční dňa od 01.05. do 31. 05. 2021
v súlade s § 28a, 28 b, 59 a 59 a zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon).
Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť:
 osobne v materskej škole po dohode s riaditeľkou MŠ v čase zápisu s dôrazom
na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
 oskenovaním ako príloha PDF elektronickou poštou materskej škole na e-mailovú adresu
msstefanikova@gmail.com
 písomne poštou na adresu Riaditeľstvo MŠ Štefánikova 49, 066 01 Humenné.
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.
Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná. 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.
NA ŽIADOSTI MUSIA BYŤ PODPISY OBOCH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV !
Na predprimárne vzdelávanie:


sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania
povinné t.j. deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov veku,

Materská škola Štefánikova 49 je spádovou školou pre deti plniace povinné predprimárne
vzdelávanie s trvalým bydliskom v Humennom na ulici:
Štefánikova, Čapajevova, Čulenova, Jasenovská, Valaškovská, Chemlonská, Kukučínova, Sninská,
Pod Krámovou, Na Podskalku, Lúčna, Jarná ulica, Letná ulica, Jesenná ulica, Zimná ulica, Námestie
slobody /popisné číslo 20/49, 1731/59, 1732/61.
Zákonný zástupca môže na povinné predprimárne vzdelávanie zapísať dieťa aj v inej materskej
škole, ako je spádová.


deti s pokračovaním predprimárneho vzdelávania.

Ostatné podmienky prijatia:
 deti, ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. 08. nasledujúceho kalendárneho roku,
 deti, ktoré dosiahnu 4 roky veku do 31. 08. nasledujúceho kalendárneho roku,
 ktoré dosiahnu 3 roky veku do 31. 08. nasledujúceho kalendárneho roku,
 uprednostňujeme súrodencov detí, ktoré už materskú školu navštevujú,
 ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy.
Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.
Prijatie dieťaťa do materskej školy:
Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky školy. Riaditeľka
materskej školy vydá rozhodnutie do 15. júna po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom
školy.
Mgr. Miriam Ivanegová
riaditeľka MŠ

