Materská škola - Košťany nad Turcom č.169, 038 41 Košťany nad Turcom,
t. č.: 043/ 4388 796

ZÁPIS DETÍ DO MŠ
Riaditeľstvo Materskej školy Košťany nad Turcom oznamuje, že zápis detí do materskej školy
pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne od 02.05.2019 do 03.05.2019. Žiadosti
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodič alebo zákonný zástupca vyzdvihne
v materskej škole od 01.03.2019 v čase od 9.00 do 16.00 hod. Vypísanú žiadosť s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast je potrebné priniesť so sebou
na zápis.
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 Zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle
§ 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu. Prijímanie detí treba vnímať v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 13. písm. A/ zákona č.
596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Podľa voľnej kapacity sa prednostne prijímajú deti v nasledujúcom poradí:

5 – 6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú
dochádzku

deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
Podmienky prijímania detí do MŠ boli prerokované s pedagogickou radou a sú zverejnené v MŠ.
K zápisu si prineste :
- vypísanú, oboma zákonnými zástupcami podpísanú a detským lekárom potvrdenú žiadosť
o prijatie dieťaťa do MŠ
- rodný list dieťaťa ( k nahliadnutiu – na overenie dát uvedených na prihláške)
- občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa
Ponúkame :
- výchovu a vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie,
zameranú na celostný osobnostný rozvoj dieťaťa
- rôzne kultúrne, spoločenské a športové aktivity
- krúžkovú činnosť – tanečno-pohybová príprava, anglický jazyk
Pracujeme s projektmi :
- „Environmentálna výchova“
- „Regionálna výchova v edukácii predprimárneho vzdelávania“
- „Zdravý životný štýl“- plavecký, lyžiarsky kurz a i.
- „Prosociálna výchova“
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude
rodičom odovzdané v termíne od 20.05.2019 v Materskej škole Košťany nad Turcom počas
prevádzky MŠ.
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riaditeľka MŠ

