
Zápis do materskej školy na školský rok 202212023

Mesto Galanta, ako zriad'ovatel' materských škôl na Území mesta Galanta, oznamuje zákonným
zástupcom detí, Že zápis do materskej školy sa uskutočnív termíne

od 2. do 6. mája 2022

Žiadost' o prljatie diet?t'a na predprimárne vzdelávanle si môŽete stiahnut' z webovej stránky
konkrétnej materskej školy a vyplnenú Žiadosť poslať elektronicky na mailovú adresu školy alebo
ako doporučenú poštovú zásielku. Neoddelitel'nou súčasťou Žiadosti je potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti dleťat'a, ktoré obsahuje aj údaje o povlnnom očkovaní dietäta - vydáva ho

všeobecný lekár pre deti a dorast.

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, Že podl'a zákonać.24512008Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v znenĺ neskoršĺch predpisov od 1.

septembra 2021 je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné pre všetky päťročné deti.

Sú to deti, ktoré do 31. augusta 2022 vrátane dovŕšili päť rokov veku. Tie deti, ktoré uŽ materskú
školu navštevujú, sa neprijímajú zvlášť na povinné predprimárne vzdelávanie.

Zriad'ovatel'odporúča' aby pri prijímaní detí riaditelia MŠ uprednostnili tie, ktoré majú trvalý pobyt

v Galante a poradie prijatých detí vytvárali na základe ich veku počnúc 6-ročnými' následne
pokračovať v prijímaní 5-, 4-, a 3-ročných detí, kým sa nezaplní kapacita danej školy.

Viac informácií náidete na webovÝch stránkach materských škôl:

Materská škola, Sídl. Clementisove sady 902/3,924 01Galanta, tel. č. 031/78o 27 00
httos ://msclementisovesadv-sk. webnode. sk

Materská škola, Nová doba 923112,924 01Galanta, tel' č' 031/780 20 08
https: //sites. qooo le. com/vieúmsnovadobask/

Materská škola s VJM - Óvoda, Nová doba 922ĺ11, 924 01 Galanta, tel. č. 031/780 23 67
https : //oa lantaifecskek 1 .webnode. sk

Materská škola, sĺdl. sNP gggtzg,924 01Galanta s elokovanou triedou na ul. Úzka 720t4,
tel' č. 031/78o 5874
httos ://mssn ooalanta. edulife. sk/

Materská škola - lvoda, Sídl. Sever, Česká 1453,924 01Galanta s elokovanou triedou
Hodská ćj237, tel. č. 03117822182
https://mssever. edulife.sU
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