Materská škola Okružná 368/1, Tovarníky
Vás pozýva
na zápis detí na predprimárne vzdelávanie
na školský rok 2019/ 2020
Termín zápisu: od 02. mája 2019 do 10. mája 2019
včase prevádzky od 6:30 do 16:15
Miesto konania zápisu: Materská škola, Okružná 368/1, Tovarníky
Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:
 deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spolu s
potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa,
prijímajú sa spravidla deti od 3 do 6 rokov,
prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5-ty rok veku, deti s odloženou
povinnou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia
povinnej školskej dochádzky,
deti od 2 rokov môžu byť prijaté, len ak sú vytvorené vhodné materiálne a
personálne podmienky (podrobne rozpísane viď Školský poriadok MŠ).
Ostatné podmienky prijímania detí pri voľnej kapacite materskej školy:
dieťa, ktoré dosiahne vek 3 rokov k 01. 09. 2019 a má v MŠ staršieho súrodenca,
dieťa, ktoré nedosiahne vek 3 rokov k 01. 09. 2019 a má v MŠ staršieho
.
súrodenca.

Materská škola Okružná 368/1, Tovarníky
Čo potrebujete na zápis:
 žiadosť o prijatie do materskej školy – nájdete aj na web. stránke obce
Tovarníky alebo si ju môžete prevziať osobne v materskej škole,
k žiadosti sa prikladá potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa /môže
byť na samostatnom tlačive alebo súčasť žiadosti– tlačivo vytvorené MŠ,
kompletne vyplnenú žiadosť o prijatie odovzdáte v materskej škole
v stanovenom termíne,
pri odovzdávaní žiadosti si nezabudnite priniesť občiansky preukaz a rodný
list dieťaťa – na kontrolu údajov dieťaťa a zákonného zástupcu,
na zápis môžete prísť i so svojim dieťaťom.
Rozhodnutia o prijatí – neprijatí:
budú vydávané riaditeľkou školy najneskôr do 30. júna 2019,
rodič si môže Rozhodnutie o prijatí/ neprijatí prevziať osobne v riaditeľni MŠ.

Bližšie informácie o zápise získate osobne priamo v MŠ alebo na tel. linke 038/53 23 332.

Materská škola Okružná 368/1, Tovarníky
Požiadavky na dieťa pred vstupom do MŠ
Dieťa by malo:
zvládnuť sa aspoň čiastočne obliecť (dôležitá je najmä snaha dieťaťa),
obúvať si a vyzúvať si topánky, papuče,
poznať svoje oblečenie a obuv,
samo sa najesť lyžicou, napiť sa z pohára, vydržať pri stolovaní,
zvládnuť základnú hygienu – umyť si ruky mydlom, utrieť si ruky a nos,
včas sa vypýtať na toaletu a správne používať toaletu,
poznať svoje meno a priezvisko,
poznať s voju značku v šatni,
upratať si po sebe hračky,
poznať základné pravidlá slušného správania – pozdraviť, poďakovať, poprosiť,
adekvátne reagovať na pokyny dospelého - učiteľky,
vydržať odlúčenie od rodičov počas pobytu v MŠ (dôležité je trénovanie odlúčenia v
časovom predstihu min. 2 – 3 mesiace pred nástupom do MŠ napr. dieťa zveríte starým
rodičom a pod.)
vedieť komunikovať na základnej úrovni - povedať, čo potrebuje, ukázať čo ho bolí a čo
by chcelo a pod.

