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Z Á P I S 

 
Riaditeľka materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským vyhlasuje zápis detí 

na školský rok 2017 / 2018. 

Miesto zápisu: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, J. A. 

Komenského 5, Rožňava - Rozsnyó. 

Termín zápisu: od 2. 5. 2017 do 31. 5. 2017, v pracovných dňoch od 10:00 do 14:00 

hodín. 

K zápisu je potrebné zabezpečiť: fotokópiu rodného listu a zdravotnej kartičky 

dieťaťa. 

Podmienky a priebeh zápisu: Zápis sa uskutoční formou pohovoru s dieťaťom 

a zákonným zástupcom. Po krátkej prehliadke materskej školy s vedením zástupcu 

riaditeľky zákonný zástupca dieťaťa obdrží žiadosť o prijatie dieťaťa a zápisný 

lístok od riaditeľky materskej školy. Žiadosť s potvrdením všeobecného lekára pre 

deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa predloží najneskôr do 14 dní osobne alebo 

poštou na hore uvedenú adresu. Uprednostnené budú deti 1 rok pred povinnou 

školskou dochádzkou. 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca 

predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Čo vieme ponúknuť pre naše deti a ich rodičov? 

- edukačné činnosti a prípravné zamestnania podľa osobitne rozpracovaného 

plánu pre všetky vekové kategórie, ktoré všestranne rozvíjajú osobnosť 

dieťaťa, 

- sezónne túry a spoločné výlety, 

- rôzne tvorivé dielne, 

- spoločné oslavy a posedenia, 

- tanečný krúžok pre zachovanie ľudových tradícií, 

- športové podujatia, rôzne hry a preteky, 

- priaznivú emočnú klímu materskej školy. 

 

Mgr. Gabriela Szentpéteryová,  
Zástupca riaditeľa pre MŠ 
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B E Í R A T Á S 

A ROZSNYÓI MAGYAR OKTATÁSI NYELVŰ ÓVODA IGAZGATÓNŐJE 

BEÍRATÁST HIRDET A 2017 / 2018 – as TANÉVRE. 

 

A beíratás helyszíne: Rozsnyói Magyar Oktatási Nyelvű Óvoda igazgatósága, J. A. 

Komenského 5, Rozsnyó 

A beíratás időpontja: 2017. május 2 – től május 31 – ig, munkanapokon 10:00 

órától 14:00 óráig. 

 A beíratáshoz szükséges: a gyermek keresztlevelének, valamint az egészségügyi 

kártyájának a fénymásolata. 

A beíratás folyamata és feltételei: A beíratás alkalmával a kedves szülő 

gyermekével együtt részt vesz egy rövid beszélgetésen és óvodalátogatáson az 

óvoda igazgatóhelyettes vezetésével, majd átveszi gyermeke hivatalos felvételi 

bejegyzéséhez szükséges papírjait az intézmény vezető pedagógusától. A gyerek 

kezelőorvosa által igazolt kérvény benyújtási határideje az óvoda felé személyesen 

vagy postázva 14 nap az átvételi időtől számítva. A határidő betartása fontos! 

Ha a beíratandó gyerek kisebb méretű szellemi vagy testi fogyatékossággal vagy 

egyéb fejlődési rendellenességgel küzd, a beíratás alkalmával szükséges a gyereket 

nyilvántartó és speciális kezelést végző intézmény kezelőorvosa által kiállított orvosi 

nyilatkozat. 

 

Amit a gyerekek és szüleik számára nyújtani tudunk: 

- értelmi és érzelmi életüket nagymértékben fejlesztő játékos felkészítő 

foglalkozások egyedi tanterv alapján, 

- közös barangolások, kirándulások a természetbe, 

- közös kézműves foglalkozások, 

- ünnepek és ünnepélyek közös megünneplése, 

- tánckör a néphagyomány terjesztése és megőrzéséért, 

- sportrendezvények, versengések és különféle csoportos játékok, 

- az óvoda kedvező és kiegyensúlyozott érzelmi hangulata 

 

Mgr. Szentpétery Gabriella 
     az óvoda igazgatóhelyettese  
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