Materská škola, Park Angelinum 7, Košice – Staré Mesto
Riaditeľka materskej školy oznamuje,
že zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2021/2022
sa uskutoční v dňoch:

03.05.2021 – pondelok
04.05.2021 – utorok

08.00 – 12.00 hod.
12.00 – 16.00 hod.

v budove materskej školy.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o
povinnom očkovaní (§ 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole
v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z.), nie staršie ako tri týždne.
Formulár žiadosti nájdete aj na našej web stránke www.mspa.sk.
Podmienky prijatia:
- na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov
jeho veku,
- na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je
plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
- s účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne
päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie
povinné a bude uprednostnené podľa trvalého bydliska,
- ďalej sa prednostne prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou
a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.
- Žiadosť sa podáva poštou alebo kuriérom na adresu MŠ; emailom na
zapis@mspa.sk; podaním elektronickej prihlášky; prostredníctvom
elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ;
prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný
kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- Podmienky
môžu
byť
upravené
vzhľadom
k aktuálnej
epidemiologickej situácii v čase podávania žiadosti.
Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 245/2008 § 59 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 438/2020 Z.z., ktorou sa
mení vyhláška MŠ SR 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.
308/2009 Z.z.
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