OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
Riaditeľ ZŠ s MŠ ul. Hurbanova v Martine oznamuje rodičom, že zápis detí sa uskutoční
v dňoch od 18. apríla 2017 do 5. mája 2017.
Informácie k zápisu:
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný
zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého
súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je
potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou
takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v
materskej škole alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo
ostatných detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole zúčastňujú.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží zákonný zástupca
dieťaťa aj vyjadrenie príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Ak sa jedná o dieťa so zmyslovým a telesným postihom, aj s vyjadrením príslušného odborného
lekára. Dokumentáciu je potrebné odovzdať v materskej škole spolu so žiadosťou. O prijatí
dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ školy podľa
podmienok materskej školy, po vyjadrení príslušného centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie, vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast a po prerokovaní
pedagogickou radou.
Dieťa je možné prijať na celodenný alebo poldenný pobyt, adaptačný a diagnostický pobyt.
O adaptačnom pobyte hovoríme najmä vo vzťahu k deťom zdravým, u ktorých je predpoklad,
že by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na aké sú zvyknuté z
domu (a to vôbec nemusí ísť len o deti napr. 3-ročné, lebo často krát majú adaptačné problémy aj
deti staršie). Ak v praxi nastane situácia, že dieťa nemá určený adaptačný proces vôbec, je
riadne prijaté na celodennú výchovu a vzdelávanie, ale ukáže sa, že nie je schopné zvládnuť
prechod z domu do materskej školy, v tom prípade môže riaditeľ dodatočne dohodnúť so
zákonnými zástupcami adaptačný pobyt na určitý čas (niekoľko dní, týždeň, dva týždne atď.
najdlhšie však na 3 mesiace).
O diagnostickom pobyte hovoríme vo vzťahu k deťom so zdravotným znevýhodnením, ktorých
zákonní zástupcovia riaditeľa materskej školy na ich zdravotné znevýhodnenie upozornia už pri
podávaní žiadosti o prijatie do materskej školy. Diagnostický pobyt má slúžiť aj na to, aby sa
zistilo, či sa u konkrétneho dieťaťa bude môcť výchova a vzdelávanie uskutočňovať ako výchova
a vzdelávanie začleneného dieťaťa v bežnej triede.
Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí /neprijatí/ dieťaťa dostane rodič (zákonný zástupca dieťaťa)
písomne na adresu uvedenú v žiadosti. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
prijímame s určením diagnostického pobytu.
V prípade, že z kapacitných dôvodov nebudeme môcť prijať všetky deti, budú prednostne
prijaté:
 deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu 2017 vek 5 rokov – ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky,
 deti s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky,
 deti s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.
Ďalšie kritéria:
 staršie deti pred mladšími,
 deti, ktoré neboli z kapacitných dôvodov prijaté v školskom roku 2016/2017, ktorých rodičia
podajú opätovne žiadosť na školský rok 2017/2018,




deti, ktoré majú súrodenca zaradeného v materskej alebo v základnej škole na ul. Hurbanovej
v Martine,
deti, ktorých zákonní zástupcovia majú trvalý pobyt na území mesta Martin.

Dieťa pri nástupe do materskej školy by malo byť primerane samostatné: malo by zvládnuť
niekoľkohodinové odlúčenie od rodičov, obliecť si s pomocou učiteľky základné časti odevu, piť
zo šálky, jesť lyžicou, jesť bežné jedlo, sedieť pri stolovaní, používať WC, umyť si a utrieť
ruky, poznať a povedať svoje meno, veku primerane reagovať na podnety a pokyny učiteľky,
vedieť vyjadriť svoje potreby – potrebu ísť na WC, potrebu napiť sa, povedať čo ho bolí a pod.
Materská škola nemá podmienky na prijatie dieťaťa, ktoré má plienky.
Čo ponúka naša materská škola Vašim deťom: kvalitné pedagogické vedenie, pestrý program
výchovy a vzdelávania, moderné edukačné zázemie, príjemné estetické prostredie.
Pre deti organizujeme: výlety, exkurzie, kultúrno-spoločenské podujatia. Pre predškolákov
organizujeme výcvik základov lyžovania, predplaveckú prípravu, školu v prírode, záujmové
krúžky s rôznym zameraním podľa záujmu detí - základy anglického jazyka, výtvarný,
roztlieskavačky, tvorivosť s legom, tešíme sa do školy, všeobecná pohybová príprava so
zameraním na futbal. Úzko spolupracujeme s pedagógmi našej základnej školy, s odbornými
zamestnancami našej školy školskou psychologičkou, špeciálnou pedagogičkou.

