Prijímanie detí do materskej školy

Legislatívne východiská:
V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je materská škola súčasťou sústavy škôl, ktoré zabezpečujú výchovu
a vzdelávanie prostredníctvom vzájomne na seba nadväzujúcich štátnych vzdelávacích programov
a program ISCED 0 zabezpečuje predprimárne vzdelávanie.
Pri prijímaní detí do materskej školy riaditeľ vychádza z platnej legislatívy:
 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
 Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR
č. 308/2009 Z. z.
 Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov
Podmienky prijatia:
Mesto Moldava nad Bodvou je zriaďovateľom 5 materských škôl bez právnej subjektivity:
 Materská škola, Hviezdoslavova 17, Moldava nad Bodvou
 Materská škola, Krátka 10, Moldava nad Bodvou
 Materská škola, Severná 19, Moldava nad Bodvou
 Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Ul. Československej armády 22,
Moldava nad Bodvou
 Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, časť Budulov 116, Moldava nad
Bodvou
 Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto
a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode
so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15.
februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania
detí do materskej školy.
 Vzhľadom na termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky materské školy
v oznámení termínu podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci
školský rok spravidla uvádzajú termín od 30. apríla do 31. mája

Forma a priebeh zápisu:
 deti do materskej školy sa prijímajú spravidla formou ZÁPISU na základe písomnej žiadosti
podanej zákonným zástupcom;
 deti sa prijímajú k začiatku školského roka ale aj v priebehu roka, ak to dovoľuje kapacita
materskej školy;
 formulár žiadosti je k dispozícii v materskej škole a na stránke mesta - www.moldava.sk;
 žiadosť zákonného zástupcu nemusí byť na predpísanom tlačive, ale neoddeliteľnou súčasťou
musí byť potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa a údaje o povinnom očkovaní.
Zákonné podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ (§ 59 školského
zákona):
 do materskej školy sa spravidla prijíma dieťa od 3 do 6 rokov;
 výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku;
 s odloženou povinnou školskou dochádzkou;
 s dodatočne odloženou školskou dochádzkou;
 prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku.
Ak sú vytvorené materiálne personálne a potrebné podmienky, môžu byť prijaté i deti:
 mladšie ako 3 roky;
 so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (mentálne, komunikačné, zmyslové, telesný
postih);
 do triedy možno prijať najviac 2 deti so špeciálnymi potrebami – maximálny počet detí sa
znižuje o 2 deti za každé dieťa;
 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. Adaptačný pobyt nesmie byť dlhší ako 3
mesiace.
Riaditeľ materskej školy ďalej: (§ 28 ods. 18 školského zákona)
 určuje po prerokovaní so zákonným zástupcom zaradenie dieťaťa do triedy a dĺžku adaptačného
alebo diagnostického pobytu dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako 3 mesiace;
 rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
Ak je počet detí prihlásených do materskej školy na nasledujúci školský rok vyšší, ako je
možné prijať v zmysle § 28 ods. 10 až 15 zákona č. 245/2008, riaditeľ MŠ rozhodne o prijatí
podľa poradia:
1. deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek päť rokov
2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
3. deti, ktoré dovŕšia k 31. decembru vek päť rokov
4. deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 4 roky
5. deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 3 roky
6. deti od dvoch rokov veku
-

pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do materskej školy sa uprednostnia deti s trvalým bydliskom
na území mesta pred uchádzačmi s iným trvalým bydliskom;

-

ak nie je v materskej škole dostatok miesta, uprednostňujú sa deti zamestnaných rodičov pred
deťmi, ktorých rodič je nezamestnaný alebo je na materskej dovolenke;

-

v osobitných prípadoch, napr. ak zákonní zástupcovia dieťaťa nemôžu zabezpečiť starostlivosť
o dieťa v domácom prostredí na potrebnej úrovni (ťažko zdravotne postihnutí rodičia a pod.)
možno žiadosti o prijatie vyhovieť bez splnenia predchádzajúcich podmienok;

-

v prípade viacerých rovnocenných uchádzačov, ktorých nemožno vybrať na základe
stanovených kritérií sa výber uskutoční na základe verejného žrebovania na zasadnutí
pedagogickej rady za prítomnosti zástupcu Rady školy.

Ďalšie podmienky prijatia:
 základy sebaobsluhy;
 dobrý zdravotný stav;
 osvojené hygienické návyky.
Rozhodnutie:
 riaditeľ materskej školy vydáva rozhodnutie o prijatí – neprijatí dieťaťa do 30 dní od podania
žiadosti;
 na rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy sa nevzťahuje zákon
o správnom konaní;
 proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení
Občianskeho súdneho poriadku. (úplné znenie zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov), resp. zákonný zástupca sa môže v tejto veci obrátiť so sťažnosťou na Štátnu
školskú inšpekciu, príslušné školské inšpekčné centrum v sídle kraja.
Podmienky prijímania detí do materských škôl podrobnejšie upravuje Smernica č.32/2017
o niektorých podmienkach prevádzky materskej školy a o prijímaní detí do materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 03.04.2017.

V Moldave nad Bodvou 3.4.2017.
Vypracovala: Mgr. Taťjana Volková,
vedúca odboru školstva

Príloha: Žiadosť o prijatie do MŠ

Príloha:
Žiadosť o prijatie dieťaťa
do materskej školy
Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Miesto narodenia:

Národnosť:

Zdravotná poisťovňa:

Štátna príslušnosť:

Bydlisko (adresa):
Trvalý pobyt:

Prechodný pobyt:

Údaje o rodičoch, zákonných zástupcoch dieťaťa:
OTEC
MATKA
Meno a priezvisko:
Meno a priezvisko:
Číslo telefónu:

Číslo telefónu:

E-mail:

E-mail:

Bydlisko (adresa):

Bydlisko (adresa):

Zamestnávateľ:

Zamestnávateľ:

Prihlasujem dieťa do materskej školy (zaškrtnite):
Materská škola s VJM, Budulov 116, 045 01 Moldava nad Bodvou
Materská škola s VJM, Československej armády 22, 045 01 Moldava nad Bodvou
Materská škola, Hviezdoslavova 17, 045 01 Moldava nad Bodvou
Materská škola, Krátka 10, 045 01 Moldava nad Bodvou
Materská škola, Severná 19, 045 01 Moldava nad Bodvou
Požadovaný výchovný jazyk(zaškrtnite):

slovenský

maďarský

Dieťa (zaškrtnite):
navštevovalo MŠ (uviesť ktorú a odkedy do kedy):
nenavštevovalo MŠ
Prihlasujem dieťa na výchovnú starostlivosť (zaškrtnite):
celodennú (desiata, obed, olovrant)
poldennú (desiata, obed)
poldennú (desiata)
Nástup dieťaťa do materskej školy žiadam odo dňa (uviesť záväzne):

____________________

____________________________

Dátum podania žiadosti

Podpis rodiča (zákonného zástupcu)

Vyhlásenie zákonného zástupcu
1. Vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do predškolského zariadenia osobne odovzdávam službukonajúcej
učiteľke a po ukončení výchovnej starostlivosti ho preberie zákonný zástupca, alebo iná poverená osoba
na základe písomného splnomocnenia.
2. Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti, vrátane zdravotného stavu dieťaťa, sú pravdivé. Beriem
na vedomie, že v prípade zistenia nepravdivých informácií a údajov ako aj závažných skutočností, ktoré by
mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa v MŠ, alebo by mohli mať negatívny dopad na
vzdelávanie dieťaťa a ostatných detí môže riaditeľka školy rozhodnúť o predčasnom ukončení
predprimárneho vzdelávania v MŠ.
3. Zaväzujem sa, že oznámim riaditeľstvu predškolského zariadenia výskyt infekčnej choroby v rodine,
u dieťaťa alebo v najbližšom okolí. Zaväzujem sa riadiť sa školským poriadkom materskej školy.
4. Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole v zmysle § 28 odst. 3 - 5 zákona č.245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Súhlasím s pedagogickým diagnostikovaním nášho dieťaťa.
6. Súhlasím so spracúvaním osobných údajov môjho dieťaťa v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov, ktoré škola potrebuje v rozsahu aký ustanovuje zákon č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).
7. Beriem na vedomie, že ak moje dieťa nebude navštevovať predškolské zariadenie dlhšie ako 14 po sebe
nasledujúcich dní bez udania dôvodu, riaditeľka môže jeho dochádzku do MŠ ukončiť.
Čestne vyhlasujem, že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole.

________________________
Podpis zákonného zástupcu

Potvrdenie detského lekára
Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa (podľa § 24 ods. 7 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č.
308/2009 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov):

__________________
Dátum

_________________________
Pečiatka a podpis lekára

