
Riaditeľstvo Materskej školy, Čierne Pole č. 16, 
po dohode so zriaďovateľom Obcou Čierne Pole

v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje

zápis detí do Materskej školy, Čierne Pole č. 16, na školský rok 2020/2021
 Zápis sa uskutoční následovne:
- termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie - od 30. apríla 2020 do 31. mája.2020, 
- tlačivo – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Čierne Pole, č. 16,  získate na webovej stránke obce Čierne pole, v časti 
aktuality, alebo cez správu na mailovú adresu  ms.vcielka.cp@gmail.com     ,  alebo správou na Facebook stránku materskej školy-Moja školička včelička.                  
- prihlášku s vyplnenými údajmi môžete zaslať na mailovú adresu  ms.vcielka.cp@gmail.com , alebo hodiť do poštovej schránky, na budove obecného úradu v 
Čiernom Poli, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
- Pri prijimaní dieťaťa riaditeľka postupuje podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Číslo: 2020/10610:1-A1030 zo 
dňa 26.marca 2020:

– podávanie žiadosti bude bez osobnej prítomnosti detí a dospelých, komunikáciou elektronickou formou,
– potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebudeme vyžadovať, avšak dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt, ktorý trvá maximálne tri mesiace, (ak zákonní 

zástupcovia dodatočne priložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté na denný pobyt).
– ak má zákonný zástupca možnosť navštíviť lekára, potvrdenú žiadosť s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, 

spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa § 24 ods.7 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z., hodí do poštovej schránky, 
na budove obecného úradu v Čiernom Poli, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. 

- rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy písomne, do 30.júna 2020. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa 
riaditeľka určí, či ide o adaptačný, diagnostický, alebo denný pobyt. 

Podľa § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „školský zákon“) budú do materskej školy môžeme prijať:
- dieťa od troch do šiestich rokov veku,
- dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky,
- dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
- dieťa od dvoch rokov veku môže byť prijaté ak nie je naplnená kapacita školy, musí mať osvojené hygienické návyky (odplienkované).
Prednostne sa prijímajú:
- deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov,
- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
- deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
- ostatné detí sa prijímaú podľa voľnej kapacity materskej školy - kapacita materskej školy je obmedzená, preto vybavte prihlášku čo najskôr.

Tešíme sa na Vás a Vaše deťúrence
    Eva Balková, riaditeľka materskej školy 


