Podmienky prijímania detí do MŠ Vojčice na šk.rok 2020/2021

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) a v zmysle § 3
vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky č.308/2009 Z. z.(ďalej len vyhláška o
materskej škole) na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma:


spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,



prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený
začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky (OŠD),



prednostne sa prijíma dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej
školskej dochádzky (DOŠD),



prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕši piaty rok veku (k 31.8.2020).

Prednostné prijímanie detí nie je povinnosťou a závisí od voľnej kapacity MŠ.
V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ, nesmie sa
uprednostniť dieťa mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, nakoľko prijímanie detí
mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné. Tieto deti možno
prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok
veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne
odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch
rokov veku. Deti sa do MŠ prijímajú k začiatku školského roka alebo v priebehu školského
roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.

Prihlášku k zápisu detí doMŠ Vojčice na šk. rok 2020/2021
Si možete vyzdvihnúťvčase od 4.mája do 8.mája 2020

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si zákonný zástupca prevezme v MŠ,
musí byť podaná písomne zákonným zástupcom. Súčasťou žiadosti sú aj náležitosti:
1. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, je možné doložiť ho
dodatočne, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.
2. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude

sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie; zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími
potrebami dodatočne priložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, v takom prípade bude dieťa prijaté
len na diagnostický pobyt.
3.

Ak ide o dieťa s OŠD alebo DOŠD, zákonný zástupca odovzdá pri zápise
písomné Rozhodnutie o odklade alebo dodatočnom odklade z príslušnej ZŠ
v ktorej bolo dieťa na zápise.

O prijatí /neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka MŠ podľa § 5
ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 59 zákona NR SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v
znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydáva
riaditeľka v zmysle platnej právnej legislatívy spravidla do 30. júna. Rozhodnutie o prijatí
alebo neprijatí dieťaťa do MŠ zašle riaditeľka MŠ zákonným zástupcom poštou, alebo si ho
prevezmú osobne. Platí, že dieťa je do materskej školy prijaté vydaním rozhodnutia o
prijatí do materskej .
V žiadosti o prijatie dieťaťa je zákonný zástupca povinný informovať MŠ o prípadných
zdravotných problémoch dieťaťa alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať
vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa (§144 ods. 7 písm. d, školského zákona ). Ak
tak neurobí, riaditeľ MŠ po nástupe dieťaťa do MŠ, po zistení okolností ovplyvňujúcich
výchovu a vzdelávanie pristúpi k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas
ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§108 školského zákona )
príp. či pristúpi, po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu, k vydaniu rozhodnutia
buď o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho

vzdelávania z toho dôvodu, že materská škola nie je schopná vzhľadom na svoje podmienky
poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia
dieťaťa, (v súlade s §5 ods. 14 písm. d.) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných tried
rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania
všeobecného lekára a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie po
prerokovaní so zriaďovateľom a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Do
triedy ak má materská škola vytvorené podmienky (personálne, materiálno - technické)
možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to
mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou
schopnosťou, deti s poruchami správania (ďalej len "dieťa so zdravotným znevýhodnením" ),
pričom sa najvyšší počet detí v triede znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené
dieťa. Riaditeľ materskej školy môže navrhnúť, po prerokovaní s rodičom dieťaťa na základe
vyjadrenia špeciálneho pedagóga, psychológa a ošetrujúceho pediatra vzhľadom na
postihnutie dieťaťa a nemožnosť vychovávať ho spolu so zdravými deťmi, preradenie dieťaťa
do špeciálneho zariadenia MŠ.
Riaditeľka MŠ je oprávnená pred prijatím dieťaťa so zdravotným znevýhodnením (napr.
dieťaťa chorého alebo zdravotne oslabeného) požadovať od zákonných zástupcov poskytnutie
všetkých relevantných informácií a odborných rád, ktoré umožnia bezproblémové
predprimárne vzdelávanie tohto dieťaťa. Tak isto sú zákonní zástupcovia takéhoto dieťaťa
povinní zabezpečiť prípadné odborné zaškolenie pedagogických a ostatných zamestnancov
materskej školy príslušným lekárom pre deti a dorast, príp. lekárom špecialistom na
poskytnutie nevyhnutnej prvej pomoci takémuto dieťaťu. V prípade, ak je do materskej školy
prijaté dieťa so zdravotným znevýhodnením, ktorého stav si vyžaduje vykonávať nejaké
špecifické úkony, ktoré smerujú k zaznamenávaniu zdravotného stavu dieťaťa (napr. pri
diabete), zákonní zástupcovia sú povinní poskytovať plnú súčinnosť s materskou školou a
priebežne, včas informovať materskú školu o všetkých okolnostiach, ktoré môžu mať
bezprostredný vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove a vzdelávaní.

Riaditeľka MŠ Mgr. Anna Onušková

