Podmienky prijímania detí do materskej školy

schválené pedagogickou radou podľa podmienok materskej školy
   Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy ustanovuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.

   1. prednostne sa na predprimárne vzdelávanie prijíma :

      - dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
      - dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
      - dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej    
        dochádzky,

   2. dieťa s nástupom do materskej školy od septembra školského roku,

   3. dieťa ktoré dovŕšilo tretí rok veku,

   4. pokiaľ má dieťa v materskej škole súrodenca

   V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov/rodičov o prijatie dieťaťa do  
   materskej školy je uprednostnené dieťa :

   - s trvalým bydliskom v lokalite MŠ

   - dieťa zamestnaných rodičov


   Úhrada poplatkov za dochádzku dieťaťa :

   V zmysle VZN Obce Helcmanovce č.3/2012 s účinnosťou od 1.12.2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Helcmanovce je stanovená  výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole na jedno dieťa od 3 rokov v sume 8,00 EUR. Na jedno dieťa vo veku do 3 rokov je výška príspevku stanovená na 30,00EUR . 
   Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ je oslobodený zákonný zástupca, ak :

      -   má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
písomne o to požiada zriaďovateľa alebo riaditeľa školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
 je dieťa umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu

   Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ak :

   - dieťa prerušilo dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
   - dieťa nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi.



