Materská škola Kolačno 1, 958 41 Veľké Uherce PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijímanie detí
do materskej školy na predprimárne vzdelávanie
Materská škola v Kolačne
je škola s predprimárnym vzdelávaním s heterogénnou triedou, s kapacitou zariadenia 20 detí.
Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti :









sociálno-emocionálnej
intelektuálnej
telesnej
morálnej
estetickej
rozvíja schopnosti a zručnosti,
utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie
pripravuje na ţivot v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobnosťami
detí.

„Zákonné podmienky“
Podmienky prijímania detí do materskej školy stanovené zákonom č. 245/2008 Z.z.
Materská škola prijíma na predprimárne vzdelávanie dieťa:


od 3 do 6 rokov jeho veku

PREDNOSTNE sa prijíma dieťa, ktoré:





dovŕšilo piaty rok veku
dieťa s odloţeným začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
dieťa s dodatočne odloţeným začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

VÝNIMOČNE



pokiaľ je voľná kapacita zariadenia:

dieťa mladšie, ako 3-roky a to, ktoré dovŕši 3-roky do konca decembra príslušného
školského roka (bez plienky).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ostatné podmienky
V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na skutočnosť, ţe kompetencia určiť ostatné
podmienky prijímania detí do materskej školy je platnými právnymi predpismi ustanovená
len pre riaditeľa materskej školy a nie pre zriaďovateľa.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Ostatné podmienky prijímania
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov/rodičov o prijatie dieťaťa do materskej
školy na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa z obce, či lokality, ktoré:




dovŕšilo piaty rok veku,
dieťa s odloţeným začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
dieťa s dodatočne odloţeným začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Deti od 3 rokov (deti, ktoré dovŕšia 3-roky do 31. augusta):





z obce,
lokality,
uprednostňujú sa deti zamestnaných zákonných zástupcov/rodičov,
uprednostňujú sa deti s trvalým pobytom v obci (pozn.: diskriminujúce je, ak by sa uviedlo, ţe sa prijíma „len“ dieťa s trvalým pobytom
v obci),



dieťa, ktoré malo opakovane podanú ţiadosť a nebolo jej vyhovené pre nedostatok
miesta.

Výnimočne, ak je voľná kapacita zariadenia a zvýšený záujem o prijatie do MŠ
Pre doplnenie kapacity dieťaťom mladším, ako tri roky sa uprednostní dieťa, ktorého:





zákonní zástupcovia/rodičia sú zamestnaní,
dieťa staršie pred mladším,
z obce Kolačno,
z lokality.

V prípade zákonných zástupcov/rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ mladšieho ako 3-roky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
v súlade s § 28 ods. 12,13 školského zákona
O prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami materská
v Kolačne nemá vytvorené podmienky:




škola

personálne
priestorové
ani materiálne ...

Prijatím dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do MŠ Kolačno (§ 28
ods. 13 školského zákona) v zmysle, ktorého výkonom práv začleneného dieťaťa by boli
obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkmi výchovy a predprimárneho
vzdelávania.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Ţiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
Zákonný zástupca spolu s písomnou Ţiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej
len „ţiadosť“) predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára
pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (ďalej len „potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa).
Prijatie ţiadosti bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa povaţuje za porušovanie
ustanovenia § 3 ods. 1 vyhlášky o materskej škole MŠ SR č. 306/2008 Z.z.
Rozhodnutie
Dieťa je do materskej školy prijaté na základe vydaného rozhodnutia o prijatí do materskej
školy (v súlade s § 5 ods. 14 písm. a), b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č.
596/2003 Z.z.“) na celé predškolské obdobie (t.j. aţ do času, kým nezačne plniť povinnú
školskú dochádzku v základnej škole).
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa škola vydáva v mesiaci jún.
Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole
Ak sa dieťa nemôţe zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je
povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.
Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä:







choroba,
lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
mimoriadne udalosti v rodine alebo
účasť dieťaťa na súťaţiach.

Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môţe vyţadovať lekárske
potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho
neprítomnosti.
Potvrdenie od lekára v zmysle § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. slúţi na
ospravedlnenie neprítomnosti, ale je aj dokladom o tom, ţe dieťa je uţ zdravé.
Zákonný zástupca / rodič
Nedodrţiavanie Školského poriadku zo strany zákonného zástupcu/rodiča môţe mať za
následok písomné upozornenie a následne

predčasné ukončenie predprimárneho

vzdelávania dieťaťa v materskej škole.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Prerokované v pedagogickej rade

dňa: 2. mája 2016

Vypracovala v zmysle školského zákona riaditeľ materskej školy Daniela Tirschelová
V Kolačne dňa: 3. mája 2016
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