Súkromná materská škola Lobelka
SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 46 934 707, 0948 920 191
www.mslobelka.sk

Podmienky prijatia do Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01
Liptovský Mikuláš
V súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v
znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. sa na našej materskej
škole uskutoční prijímanie detí na školský rok 2019/2020 v termíne od 6.5. – 10.5.2019 na adrese SNP
9, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
●
●
●
●
●

spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
výnimočne možno prijať dieťa od 2 rokov veku
dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej
školskej dochádzky,
dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
●
●
●
●

ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
ktoré má súrodenca navštevujúceho SMŠ Lobelka

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (dostupná na
stiahnutie aj na www.mslobelka.skalebo osobne v MŠ).
Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj
potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou
je aj údaj o povinnom očkovaní.
Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie
identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca musí okrem žiadosti o
prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným
postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.
V zmysle §5 ods 14 písmeno a) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje
riaditeľ materskej školy o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy
V Liptovskom Mikuláši, dňa 6.2.2019.

