MATERSKÁ ŠKOLA BODOVCE, BODOVCE 90, 082 66
Riaditeľka MŠ Bodovce oznamuje rodičom, že
termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy
na ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022
je OD 01. 05. 2021 DO 31. 5. 2021
Dieťa sa na predprim árne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného
zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o
zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom
o povinnom očkovaní dieťaťa.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o
prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného
lekára pre deti a dorast.
Zákonný zástupca dieťaťa tlačivo žiadosti získa:
 osobne (iba v stanovenom termíne a čase, mimo prevádzky MŠ),
 stiahne zo stránky obce Bodovce www.obecbodovce.sk v časti Školstvo;
Materská škola; dokumenty
 samostatne napíše.
Žiadosti môžete doručiť:
 poštou na adresu: Materská škola Bodovce (do rúk riaditeľky), Bodovce
90, 082 66 Uzovce. Pri doručení poštou musí byť žiadosť doručená
materskej škole najneskôr 31. mája 2021, rozhodujúci je dátum doručenia
žiadosti do materskej školy.
 osobne iba v určenom termíne a čase, bez účasti dieťaťa, s povinnosťou
dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v budove MŠ.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka MŠ najneskôr
15. 06. 2021.

do

PRIJÍMAJÚ SA:
Zákonom ustanovené podmienky
 prednostne dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania
povinné,
 dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dov ŕšenia
dvoch rokov veku.
Ostatné podmienky:
V prípade zvýšeného záujmu o prijatie do materskej školy budú
uprednostnené:
 trojročné deti pred deťmi mladšími ako tri roky (deti, ktor é do 31.
augusta príslušného kalendárneho roka dovŕšia tretí rok veku),
 deti mladšie ako tri roky, ktoré dosahujú požadovanú úroveň v oblasti

sebaobsluhy a hygienických návykov.
UPOZORNENIE: od 01. 01. 2021 platí, že dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov
veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého
bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je
predprimárne vzdelávanie POVINNÉ.
Termíny na osobné prevzatie a odovzdanie žiadosti:
10. 05. 2021;
17 .05. 2021;
24. 5. 2021;
v čase od 16:40 do 17:40 v budove MŠ.

V Bodovciach 27. 04. 2021

Danka Tiritová
riaditeľka MŠ

Kontakt: 051 4521 644, 0903 496 350, e-mail msbodovce@centrum.sk

