Riaditeľka Materskej školy Kučín , Kučín 57 , Kurima, okr. Bardejov,
po dohode so zriaďovateľom Obec Kučín a v súlade s legislatívou
/v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov/

určuje
zápis detí do Materskej školy v Kučíne
pre školský rok 2022 / 2023
nasledovne
Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ :
od23.mája2022– do 27.mája 2022
Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ :
Materská škola Kučín , Kučín 57 , 086 12 , Kurima, okr. Bardejov
- osobne,
- poštouna adresu školy
- elektronický na mailovú adresu: mskucin@gmail.com
- vhodením do poštovej schránky obce Kučín (na budove obecného
úradu v Kučíne)
Podmienky prijatia
● Prednostne sa prijímajú :
- deti, ktoré dovŕšili vek päť rokov do 31.8.2022 a v školskom roku 2022/2023
začnú plniť povinné predprimárne vzdelávanie,
- dieťa, ktoré k 31.8.2022 dovŕši šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú
spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole, riaditeľka MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného
predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe písomného súhlasu príslušného
zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre
deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa,
- dieťa,ktoré nedovŕšilo päť rokov veku do 31. augusta 2022, ale jeho zákonný
zástupca k ţiadosti o vedenie dieťaťa, ako dieťaťa plniaceho povinné
predprimárne vzdelávanie predloţí:súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie, taktieţ súhlasné vyjadrenie všeobecného
lekára pre deti a dorast, (predčasné plnenie povinného predprimárneho
vzdelávania)
- deti s trvalým pobytom v obci Kučín,
- súrodenci detí navštevujúcich MŠ Kučín,
- deti z rodín v hmotnej núdzi a znevýhodneného prostredia,
- deti podľa poradia; od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity školy.

● Do materskej školy moţno prijať:
- dieťa od troch do šiestich rokov veku
- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami-ak sú vytvorené
vhodné potrebné podmienky,
- dieťa od dvoch rokov veku -ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a
iné potrebné podmienky,predovšetkým kapacitné podmienky
● Forma a priebeh zápisu :
- deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa
- spolu so ţiadosťou zákonný zástupca predloţí potvrdenie lekára o
zdravotnom stave dieťaťa, vrátane údajovo očkovanípríp. neočkovaní,/podľa
§ 24 od. 7 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3
ods. 3 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších
predpisov/.
Prijatie dieťaťa
◦O prijatí dieťaťa do materskej školy podľa § 5 ods. 14 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov rozhoduje výlučne riaditeľka.
◦ Po zápise dieťaťa do materskej školy riaditeľka vydá písomné rozhodnutie
o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktoré rodičia
obdrţia do 15. júna 2022 .
◦ S účinnosťou od 1.januára 2022 riaditeľka materskej školy rozhoduje podľa
Správneho poriadku (§38 ods.4 zákona č. 596/2003 Z.z.).
◦ Poradie podania ţiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do materskej školy.
◦ V prípade záujmu Vám podrobnejšie informácie poskytneme
na tel. čísle 0903 894 832.
◦ Tlačivo „Ţiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ si môţete
stiahnuť a vytlačiť zo stránky obce Kučín, alebo vyzdvihnúť v materskej škole.

Vieroslava Kaiserová
V Kučíne, 22. 04. 2022riaditeľka MŠ Kučín

