OZNÁMENIE O PODÁVANÍ ŽIADOSTÍO PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE
VZDELÁVANIEV MESTE TRENČÍN PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
Na základe Rozhodnutia číslo: 2020/10610:1-A1030 Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR zo dňa 26. marca 2020 žiadostio prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na
školský rok 2020/2021 sa budú podávať
v termíne od 30.apríla 2020 do 31.mája 2020
za podmienok:
a) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti
detí, odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky
umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností
konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení,
b) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak ale do času
vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia
potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
c) ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nebude
sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie, ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave
a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude
prijaté len na diagnostický pobyt.
Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín budú prijímať žiadosti
o prijatie dieťaťa bezkontaktne. Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
- e-mailom na adresu riaditeľky materskej školy v termíne od 30.4.2020 do 31.5.2020
(vyplnenú žiadosťje potrebné vytlačiť, podpísať zákonným zástupcom dieťaťa a
poslať naskenovanú príp. odfotografovanú)
- poštou na adresu príslušnej materskej školy
- osobne, vhodením do schránky umiestnenej na budove či plote materskej školy v
termínoch 04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020, 25.05.2020 v čase od 9,00 od 12,00
hod.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu(príslušné tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ“ je na internetovej stránke
www.trencin.sk v oblasti vzdelávanie aj na internetových stránkach jednotlivých MŠ).
Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej
škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. ostávajú rovnaké ako boli zverejnené na oznamoch
jednotlivých MŠ.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude
riaditeľkamimaterských škôloznámenézákonným zástupcom detí najneskôrdo 30.06.2020.

