ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU RICHVALD 85, 08501 BARDEJOV

Oznam o prijímaní detí do materskej školy
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Richvald oznamuje rodičom, že v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR
č. 306/ 2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. prijíma
od 30. apríla do 31. mája 2020
žiadosti na predprimárne vzdelávanie do MŠ Richvald na školský rok 2020/ 2021.
Prijímame deti od 3do 6 rokov (s osvojenými hygienickými návykmi)
Pri vyššom počte prihlásených detí budú prednostne prijaté deti:
1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou
školskou dochádzkou
3. ostatné deti budú prijímané podľa dovŕšeného veku
Podmienky prijímania detí do materskej školy boli prerokované a schválené pedagogickou radou
dňa 31. 3. 2020. Zápisný lístok dieťaťa do materskej školy si môžu rodičia stiahnuť z internetovej stránky
obce Richvald. Zápisný lístok sa skladá z dvoch strán. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri zápise
nevyžaduje.V prípade, že sa do konca mája neobnoví školské vyučovanie máte tri možnosti:
a) vyplnenú prihlášku odošlite na adresu školy poštou,
b)ak prihlášku vypíšete elektronicky môžete ju zaslať na email: helachovancova@centrum.sk,
c)vypísanú
31.5.2020.

prihlášku vložte do obálky a vhoďte do schránky pred vstupom do základnej školy do

Zmeny v zápise na predprimárne vzdelávanie
1.Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, doporučuje
sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom
v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení.
2.Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri zápise nebude vyžadovať, ak do času vydávania
rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa
bude prijaté len na adaptačný pobyt.
3. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, nebude sa
vyžadovať pri zápise predloženie vyjadrenia príslušného zariadeniavýchovného poradenstva
a prevencie, ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami dodatočne
nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Richvald

