PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
A/ PODMIENKY PRIJATIA
1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o
dodatočnom plnení povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný
zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 30. mája. Rozhodnutie o
dodatočnom plnení povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný
zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s
potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a
dorast. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú
spravidla detí od troch do šiestich rokov veku. Ak sú vytvorené vhodné
materiálne, personálne a kapacitné podmienky, môžu byť prijaté i deti mladšie
ako 3 roky.
2. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský
rok. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok
zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a
inom verejne dostupnom mieste, v časopise Horizont i oznam v obecnom
rozhlase spravidla od 30. apríla do 31.
mája.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa riaditeľka materskej školy vydáva
spravidla najneskôr do konca júna.
3. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného
pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne
na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými
zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu
starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po
dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou pravidelne navštevovať materskú
školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže
riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení
dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.
B./ Ďalšie podmienky prijatia:
1. Podanie písomnej prihlášky do materskej školy, k overeniu údajov rodný list
dieťaťa .
2. Zápis prebieha od 30. apríla do 31. mája školského roka.
3. Dobrý zdravotný stav dieťaťa umožňujúci dochádzku do materskej školy.
4. Základné sebaobslužné návyky dieťaťa (hygiena, stravovanie, obúvanie…).
C./ ĎALŠIE KRITÉRIA PREROKOVANÉ NA PEDAGOGICKEJ RADE
Prednostne sa budú prijímať:
1. Deti s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.
2. Deti s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.
3. Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku..

Treba zdôrazniť, že ide o rozhodovanie, teda o proces, v rámci ktorého riaditeľ materskej
školy berie do úvahy:






kapacitné možnosti materskej školy – 50 detí
ustanovenie § 28 ods. 9 školského zákona o najvyššom počte detí v triedach (v
závislosti od veku detí) – 50 detí
podmienky ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona,
ostatné podmienky prijímania detí ( § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o
materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.).
legislatívne podmienky – Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní,
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve, Vyhláška
MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole v znení Vyhlášky č. 308/2009 Z.z.
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