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Oznam o zmene termínu podávania žiadostí
Z dôvodu pretrvávajúcich opatrení voči šíreniu Koronavírusu sa mení termín podávania žiadostí

- žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy treba podávať od 30. apríla do 31. mája, ani v tomto
prípade nebude potrebné potvrdenie o zdravotnom stave.
Žiadosť môžete nechať aj na obecnom úrade obce Ovčiarsko v zalepenej obálke označenej názvom „ Žiadosť do
MŠ“
Bližšie info vám poskytneme na tč. vedenia MŠ – 0907 424 254

Za pochopenie ďakujem
Bc. Zuzana Adamčíková
riaditeľka MŠ

Materská škola Ovčiarsko č. 31, 010 04 Ovčiarsko
Ovčiarsko, dňa 15. marca 2020

Oznámenie o zápise detí do materskej školy
na školský rok 2020-2021

Riaditeľka Materskej školy v zmysla § 59 zákona NR SR č. 245/2008 školského zákona,
vyhlasuje
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020-2021.
Miesto a termín podávania žiadostí
Žiadosť o zápis dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020-2021, dáva
zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke alebo učiteľke materskej školy od
30.apríla 2020 do 30. mája 2020.
Forma zápisu
Zákonný zástupca na zápise podá žiadosť o zápis dieťaťa spolu s potvrdením od všeobecného lekára pre
deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa. Dokument je možné vyzdvihnúť osobne v materskej škole, alebo
stiahnuť na webovej stránke obce v sekcii Materská škola- tlačivá.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, predloží zákonný zástupca aj
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou, predloží zákonný zástupca
rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky.

Podmienky prijímania detí do MŠ
1. Ku dňu 1.9.2020 dovŕši dieťa vek tri roky.
2. Dieťa má osvojené základné samoobslužné a hygienické návyky.
3. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia k 31.8.2020 piaty rok veku a deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou, alebo dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Rozhodnutie o zapísaní dieťaťa na predprimárne vzdelávanie dostane zákonný
zástupca najneskôr
do 30.6.2020
Na všetky deti, ktoré k nám prídu sa veľmi tešíme!
Bc. Zuzana Adamčíková
riaditeľka materskej školy

Charakteristika materskej školy
Materská škola sa nachádza v centre obce Ovčiarsko s približne 600 obyvateľmi, je štátnou rozpočtovou
organizáciou bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Ovčiarsko. MŠ je jednotriedna, počet detí
v triede zodpovedá aktuálne platnej legislatíve. Budova školy bola pôvodne základnou školou, neskôr materskou
školou, ktorá bola koncom osemdesiatych rokov zatvorená. V roku 1990 bola činnosť školy obnovená, budova
prešla viacerými stavebnými úpravami, rekonštrukčnými prácami a obnovou materiálneho vybavenia všetkých
priestorov.
Materská škola má jednu dostatočne veľkú a svetlú triedu, jedáleň, spálňu, hygienické zariadenie, šatňu
a priestory pre zamestnancov. Strava sa dováža zo školskej jedálne ZŠ s MŠ Hôrky.
Prevádzka v našej MŠ je od 7:00 – 16:00 hod., striedavo na smeny v nej pracujú dve učiteľky
predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou
legislatívou a jedna nepedagogická pracovníčka. Dĺžka dochádzky do MŠ je viacročná, spravidla trojročná ( nie

je podmienkou). Uplatňujeme celodennú, prípadne poldennú formu výchovy a vzdelávania. Predprimárne
vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31.augusta dovŕšilo šiesty rok veku
a dosiahne školskú zrelosť.
Sme jedinou vzdelávacou inštitúciou v obci. V rámci našich aktivít dopĺňame kultúrno- duchovný život
obce a podieľame sa na spoločenských, športových i kultúrnych podujatiach. Praxou overená je naša dlhodobá
spolupráca s materskými školami v Brezanoch a Bitarovej. Vytvárame priaznivé podmienky na bezproblémový
prechod detí z materskej do základnej školy návštevami základnej školy, spoluprácou na organizovaní zápisu
detí do prvého
ročníka, účasťou na otvorených hodinách, besedami alebo prednáškami.
Našim hlavným poslaním je docieliť, aby dieťa na konci predškolského obdobia disponovalo veku
primeranou fyzickou, psychickou a sociálnou samostatnosťou a základmi, ktoré sú dôležité pre jeho ďalšie
vzdelávanie a vlastný život.
Školský poriadok MŠ Ovčiarsko

