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Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne
od 25. februára 2015 do 25. marca 2015.
Žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy v Dolnej Marikovej
si môžu zákonní zástupcovia detí stiahnuť z internetovej stránky Obce Dolná Mariková
/www.dolnamarikova.sk/, alebo vyzdvihnúť osobne v MŠ v pracovných dňoch, v nasledovnom
čase :
 v dopoludňajších hodinách v čase od 8,00 hod. – 10,00 hod.;
 v popoludňajších hodinách v čase od 15,00 hod. – 16,00 hod.
Do prijímacieho konania budú zaradené deti, ktorých zákonní zástupcovia predložia:

 kompletne vyplnenú a pediatrom potvrdenú žiadosť o prijatie dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie ;
 občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa;
 v prípade prechodného bydliska potvrdenie o prechodnom pobyte.
Podmienky prijímania detí do Materskej školy Dolná Mariková:

Do materskej školy budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijaté
deti, ktorých zákonní zástupcovia majú trvalé bydlisko v Obci Dolná Mariková a súčasne budú
splnené nasledovné podmienky uvedené v § 59 ods. 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto sa budú
prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať nasledovné podmienky:
 deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku;
 deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne
odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Ďalšie podmienky prijímania detí do MŠ určené riaditeľkou po prerokovaní v pedagogickej rade
a so zriaďovateľom sú nasledovné:




vzhľadom na kapacitné podmienky materskej školy sa budú prednostne prijímať deti
oboch zamestnaných rodičov v súlade s vyššie uvedenými podmienkami;
prednostne sa budú prijímať deti, ktoré nastúpia do MŠ do 15. septembra 2015 a ktoré
dovŕšia 3 roky veku do 31. augusta 2015 / ak to dovolia kapacitné podmienky budú
môcť byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj mladšie deti/;
v prípade, že budú umiestnené všetky deti s trvalým bydliskom v Obci Dolná Mariková,
budú môcť byť prijaté aj deti zákonných zástupcov s prechodným bydliskom v Obci
Dolná Mariková, resp. deti zákonných zástupcov s trvalým pobytom v susednej obci.
Ak v priebehu šk. r. 2015/2016 zákonný zástupca písomne požiada riaditeľku
o vyradenie dieťaťa z evidencie MŠ, bude možné na jeho miesto prijať iné dieťa.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. mája 2015.

V Dolnej Marikovej dňa: 13. 02. 2015
PhDr. Zuzana Zemančíková
riaditeľka školy

