
ZÁPIS  DETÍ 

do materskej školy  s termínom prijatia  od 1.9.2020 
 

ZMENA ORGANIZÁCIE ZÁPISU z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti 

s ohrozením verejného zdravia II.stupňa  - ochorenia COVID -  19 spôsobeným korona vírusom 

SARD-CoV-2  

 

Možnosť získania Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie : 

 stiahnuť s webového sídla školy www.astodolacik.sk 

 v dňoch 4.5. – 7.5. 2020 a v dňoch 11.5. až 15.5. 2020  v čase od 7.00 hod 

– 16.00 hod.  osobne vyzdvihnúť v priestoroch malej chodby v hlavnom 

vchode budovy materskej školy  

Možnosť doručenia Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie : 

 elektronicky  msastodolu@centrum.sk 

 poštou Materská škola,Š. Furdeka č.1, 03601 Martin 

 vhodením do poštovej schránky  umiestnenej na budove  materskej školy 

pri hlavnom vchode  

 
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potrebné 

 

Prednostne sú do materskej školy prijímané deti 

 (Vyhláška MŠ SR č.308 /2009 Z.z. o materskej škole ) 

 ktoré dovŕšili piaty rok veku – povinná predškolská dochádzka  

 s odloženou školskou dochádzkou  

  deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou 

Iné podmienky prednostného prijímania  : 

 deti zo spádovej oblasti Záturčie 

 deti trojročné ( mladšie deti sú prijímané pri nenaplnení kapacity) 

 súrodenci detí už navštevujúcich materskú školu 

 

 

V našej  materskej škole Vaše dieťatko  od 2 do  6  rokov  sa dieťatko naučí : 

 spoznávať a hodnotiť seba samého, byť samé sebou, 

 viesť rozhovor, aktívne počúvať, argumentovať, slušne sa dožadovať svojich práv, 

 byť zvedavé, tvorivé, hľadať a riešiť problémy, logicky myslieť, vedieť sa učiť, 

 osvojiť si myšlienky tolerancie, akceptácie odlišnosti a pozitívnych postojov voči 

znevýhodneným skupinám 

 vytvárať správne postoje k ochrane prírody  a životné prostredie  ( rozvoj prírodovednej 

gramotnosti ) 

 vytvárať cit ku krásam svojho regiónu, ľudového umenia a kultúrneho dedičstva našich 

predkov 

 holistickému prístupu ku zdraviu a zdravému životnému štýlu  

 komunikačným zručnostiam, prosociálnemu správaniu a emocionálnemu vnímaniu 

  základy  cudzieho jazyka  ako    podpornú  funkciu , ktorá  uľahčí   a urýchli   učenie sa 

cudzieho jazyka  neskôr v škole  - vlastní lektori  

 

 

 

Kontakt : Riaditeľka MŠ   Mgr. Helena Krnová   0910 960 960 

                Ekonómka školy : Dana Gergišáková  9011 960 962 

http://www.astodolacik.sk/
mailto:msastodolu@centrum.sk


 


