PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL V OBCI SMIŽANY
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade §59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z.z. Pri prijímaní do materskej školy sa musí dodržiavať zásada rovnakého
zaobchádzania a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z.z.).
Pri prijímaní detí do MŠ riaditeľka berie do úvahy:
 kapacitné možnosti materskej školy,
 ustanovenie § 28 ods. 9 školského zákona o najvyššom počte detí v triedach (v závislosti od veku detí),
 podmienky ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona
Podmienky na prijatie dieťaťa do MŠ z hľadiska kapacitných možností:
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
▪ spravidla dieťa vo veku troch až šiestich rokov veku,
▪ dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku (v nasledujúcom šk. roku bude plniť povinnú školskú dochádzku) a ktorému bol odložený začiatok
plnenia povinnej školskej dochádzky,
▪ dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky,
▪ dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma :

▪ dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
▪ dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,y
▪ dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky,
Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné
podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky). Riaditeľ materskej školy nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky pred
prijatím starších detí (staršie ako tri roky).
Ďalšie podmienky prijatia:



dobrý zdravotný stav dieťaťa umožňujúci dochádzku do materskej školy,
zvládnuté základné sebaobslužné návyky dieťaťa (hygiena, stravovanie, obliekanie, obúvanie).

Riaditeľka materskej školy po preskúmaní všetkých okolností vydá rozhodnutie, v ktorom uvedie „prijíma“, alebo „neprijíma“ dieťa do
materskej školy na predprimárne vzdelávanie. V rozhodnutí môže určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý
nesmie byť dlhší ako tri mesiace.
O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) rozhodne riaditeľka na základe personálneho,
priestorového, materiálneho, bezpečnostného zabezpečenia.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
●









Riaditeľka MŠ prijíma dieťa do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov dieťaťa. MŠ má vlastný formulár
žiadosti obsahujúci údaje o dieťati a jeho zákonných zástupcoch, ktoré sú pre rozhodovanie riaditeľa o prijatí/neprijatí dieťaťa do
materskej školy dôležité. K žiadosti sa prikladá ďalej potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, či dieťa je alebo nie je spôsobilé na pobyt
v kolektíve (nejde o aktuálny zdravotný stav, prijatie žiadosti bez tohto potvrdenia je porušením ustanovenia § 3 ods. 1 vyhlášky
o materskej škole).
Zákonní zástupcovia nepredkladajú žiadosť o prijatie dieťaťa každoročne, ale na celé predškolské obdobie iba jednu žiadosť. Zákonní
zástupcovia predkladajú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ druhýkrát v takom prípade, ak ukončia dochádzku dieťaťa v materskej škole
a následne žiadajú jeho prijatie.
K žiadosti dieťaťa so ŠVVP (dieťa so zdravotným znevýhodnením, so zdravotným postihnutím, choré, alebo zdravotne oslabené,
s vývinovými poruchami, s poruchami správania, zo sociálne znevýhodneného prostredia a s nadaním) zákonný zástupca priloží
vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. Zároveň predloží vyjadrenie špeciálneho pedagóga CPPPP, ktorý vo svojom posudku
spracuje aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa. Prijímanie detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z.z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť.
Rozhodnutie o dodatočnom odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu s novou žiadosťou o prijatie
dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Úvodný pohovor s riaditeľkou školy pred prijatím dieťaťa do materskej školy absolvuje zákonný zástupca spolu s dieťaťom, spravidla od
30. apríla do 31. mája, kedy prebieha prijímanie detí na nasledujúci školský rok. K žiadosti je potrebné priniesť kópiu rodného listu
dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu na overenie údajov uvedených v žiadosti o predprimárne vzdelávanie dieťaťa.
Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka dostane rodič spravidla do konca
školského roka, v ktorom sa zápis uskutočňuje, prípadne si ho osobne prevezme u riaditeľky školy a jeho prevzatie potvrdí svojim
podpisom.
O termíne, mieste a podmienkach prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sú zákonní zástupcovia oboznámení riaditeľkou,
oznamom na budove školy, oznamom v Smižianskom hlásniku a internetovej stránke www.smizany.sk, spravidla od 15. februára.



Ak dieťa do predškolského zariadenia nenastúpi bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu nástupu uvedeného na rozhodnutí o jeho prijatí,
vydá riaditeľka školy rozhodnutie o ukončení jeho dochádzky a na jeho miesto môže prijať iné dieťa.
 Prijatiu zdravého dieťaťa alebo dieťaťa so ŠVVP môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt, po dohode zákonného zástupcu
s riaditeľkou materskej školy. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej
adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom alebo na
základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas), alebo o ukončení
dochádzky.
 Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy spravidla do 15. apríla.
Pokiaľ zákonný zástupca do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa ZŠ neobdržal, upozorní riaditeľku materskej školy na možnosť
odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole.
 V prípade, že zákonný zástupca zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa,
považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu,
pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť
o ďalšom postupe.

