Základná škola s materskou školou, Golianovo 60

Prijímanie detí do materskej školy
na školský rok 2021/2022
V prípade vyššieho záujmu rodičov o prijatie dieťaťa a podľa kapacitných možností školy
budú do materskej školy prednostne prijímané deti, ktoré:
1. budú mať rozhodnutím riaditeľa školy odklad povinnej školskej dochádzky,
2. v šk. r. 2021/22 dovŕšia 6. rok veku (predškoláci) - pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku
do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť
povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné (§
28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

3. sú deťmi zamestnancov Základnej školy s materskou školou, Golianovo 60 bez ohľadu na
trvalé bydlisko,
4. o ktoré sa stará osamelý zamestnaný rodič alebo ide o dieťa zo sociálne znevýhodneného
prostredia na základe rozhodnutia ÚPSVaR.
5. Pri prijímaní môže riaditeľka školy uprednostniť také dieťa, u ktorého súrodenec už bol
v minulosti prijatý a t.č. navštevuje našu školu.
Prosíme rodičov, aby zvážili nástup dieťaťa do materskej školy v tom prípade, ak má dieťa väčšie
problémy so socializáciou, ak je precitlivené na cudzie prostredie a cudzie osoby, ak nie je citovo
vyzreté na vstup do kolektívu – predídete tým vážnym adaptačným problémom (kvôli ktorým je
potrebné prerušovať dochádzku dieťaťa do materskej školy na dlhšie obdobie). V takom prípade je
vhodné posunúť nástup do materskej školy o jeden rok (neplatí to pre deti, ktoré majú 1 rok do
plnenia povinnej školskej dochádzky). Citlivú rodičovskú výchovu nevynahradí žiadna výchovnovzdelávacia inštitúcia.
Materská škola v rámci svojej činnosti okrem základného výchovno – vzdelávacieho
programu ponúka:
- vzdelávanie v oblasti prírodovednej, regionálnej, environmentálnej, dopravnej a zdravotnej,
- zážitkové činnosti uskutočňované v spolupráci s ďalšími organizáciami v oblasti športovej,
kultúrnej a vzdelávacej,
- predprimárne vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií,
- zoznamovanie sa s anglickým jazykom (podľa záujmu rodičov).
K žiadosti o prijatie je potrebné predložiť:
- rodný list dieťaťa (v prípade elektronickej žiadosti jeho sken),
- občiansky preukaz rodiča /zákonného zástupcu (v prípade elektronickej žiadosti jeho sken),
v prípade rozvedených rodičov právoplatné súdne rozhodnutie o určení starostlivosti a práv
rodičov (v prípade elektronickej žiadosti jeho sken),
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
ktorého súčasťou sú aj údaje o povinnom očkovaní dieťaťa (originál).
Ďalšie informácie: www.zsgolianovo.eu, zsgolianovo@gmail.com

