MATERSKÁ ŠKOLA LIPTOVSKÁ SIELNICA
032 23 Liptovská Sielnica 78

Oznámenie o zápise do materskej školy
pre školský rok 2020/2021
Riaditeľka Materskej školy Liptovská Sielnica podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR Z. z. o materskej
škole v znení vyhl. č. 308/2009 zverejňuje po dohode so zriaďovateľom podmienky prijímania
detí do materskej školy pre školský rok 2020 - 2021.
1. Miesto a termín podávania žiadostí:
Žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2020 - 2021 vydá zákonnému zástupcovi
dieťaťa Obec Liptovská Sielnica, Liptovská Sielnica 75, 032 23 Liptovská Sielnica na zápise,
ktorý sa uskutoční iba písomnou formou, prípadne elektronicky (žiadosť je možné si stiahnuť
zo stránky Obce Liptovská Sielnica) v dňoch od 30. apríla 2020 do 30. mája 2020 počas
stránkových hodín obce.
Forma a priebeh zápisu:
Zápis sa uskutoční písomnou formou, prípadne elektronickou (vypísanú a podpísanú
žiadosť spolu s potrebnými dokumentami je možné naskenovať a poslať na e-mail materskej
školy (msliptovskasielnica@gmail.com), pričom zákonný zástupca odovzdá vypísanú
a podpísanú žiadosť a predloží ju spolu s kópiou rodného listu dieťaťa, obojstrannou kópiou
kartičky zo zdravotnej poisťovne dieťaťa na Obec Liptovská Sielnica, prípadne pošle na adresu
Materskej školy Liptovská Sielnica - Liptovská Sielnica 78, 032 23 Liptovská Sielnica.
Zákonný zástupca obdrží na zápise Žiadosť o prijatie dieťaťa, aj s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je
aj údaj o povinnom očkovaní – podľa rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa
26.3.2020 č. 2020/10610:1-A1030 sa momentálne potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
NEVYŽADUJE. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia
nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa predloží riaditeľke Materskej školy v Liptovskej
Sielnici do štyroch týždňoch po otvorení prevádzky Materskej školy Liptovská Sielnica.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, čo sa týka aj dieťaťa
s odloženou povinnou školskou dochádzkou (PŠD), vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie sa tiež predloží do štyroch týždňov od začiatku prevádzky
Materskej školy Liptovská Sielnica.

2. Podmienky prijímania detí do materskej školy:
Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od troch do šiestich rokov, je
však možné prijať aj mladšie dieťa od zavŕšenia dvoch rokov, pokiaľ spĺňa podmienky na
prijatie dieťaťa (osvojené základné hygienické návyky) a je voľná kapacita v materskej škole.
Rozhodnutie o prijatí do materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydá riaditeľka
materskej školy do 30.06.2020 po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy
písomne alebo osobne podľa telefonickej dohody.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou alebo s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ak je
počet prihlásených detí vyšší, ako je možné prijať v zmysle § 28 ods. 9 až 15 zákona
č. 245/2008, riaditeľka materskej školy rozhodne podľa Organizačných pokynov z MŠVVaŠ
pre Prijímanie detí do materskej školy z júla 2019.
Priebežne mimo zápisu možno prijať do materskej školy deti, ak sú v materskej škole po prijatí
detí na základe zápisu voľné miesta.
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