Informácie o podmienkach prijatia dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie
Termín podávania žiadostí na šk. rok 2020/2021:
➢ od 4. 5 . – 7. 5. 2020 medzi 16,00 – 17,00 hod.
➢ kancelária elokovaného pracoviska na Nám. 1. mája 1. – prízemie
Spôsob podania žiadosti:
➢ osobne v horeuvedených časoch
➢ poštou – doporučene
(*v emaily nie je zaručený podpis rodiča, môže sa akceptovať len dočasne)
Formulár žiadosti:
➢ môžete si ju stiahnuť na webovej stránke
➢ priniesť vlastný formát so všetkými náležitosťami
Čo musí žiadosť obsahovať:
➢ základné informácie o dieťati
➢ aktuálne kontakty na rodičov/zákonných zástupcov
➢ aktuálnu korešpondenčnú adresu (v prípade, že nie je zhodná s trvalým pobytom)
➢ *potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého
súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (žiadosť bez potvrdenia neprevezmeme)
➢ podpisy oboch rodičov
➢ spôsob, ktorým Vám máme doručiť rozhodnutie o prijatí/neprijatí
Podmienky prijatia dieťaťa (zákonom stanovené podmienky):
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti spravidla od troch do
šiestich rokov veku.
Prednostne budú prijaté deti:
➢ ktoré dovŕšili k 31.8. 2020 piaty rok veku,
➢ s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
➢ s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
➢ ktorých rodičia sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi alebo majú min. mzdu
➢ ktoré dovŕšili k 31.8. 2020 štvrtý rok veku
➢ ktoré dovŕšili k 31.8. 2020 tretí rok veku (zákonom stanovené podmienky)
➢ v prípade, že kapacita neumožní prijať všetky deti vo veku od troch rokov budú
uprednostnené podľa interných podmienok materskej školy, prerokovaných na
pedagogickej porade:
•
•
•

deti zamestnancov MŠ
deti, ktoré majú v MŠ súrodenca
podľa veku

Termín vydávania rozhodnutí:
➢ do 30. júna 2020 (v odôvodnených prípadoch neskôr)
Potvrdenie záujmu o prijatie dieťaťa:
➢ rodič najneskôr do 31. júla 2020 potvrdí záujem o prijatie dieťaťa do našej MŠ (mailom,
telefonicky, poštou, elektronicky, osobne do schránky). V opačnom prípade to budeme
posudzovať ako nezáujem, miesto bude obsadené iným dieťaťom.
Kedy je dieťa prijaté?
➢ ak rodič dostane rozhodnutie o prijatí
➢ ak rodič potvrdí záujem o prijatie dieťa do našej materskej školy
Kedy je nastúp do materskej školy:
➢ prevádzka materskej školy v šk. roku 2020/21 sa začína dňa 2. septembra 2020
➢ rodičia by mali rátať s postupným adaptačným programom (zvykne trvať 2 – 4 týždne,
je to veľmi individuálne), najmä u detí, ktoré nenavštevovali žiadne iné zariadenie a sú na
rodičov naviazané
➢ v prípade zhoršenia adaptačnej schopnosti dieťaťa, môže riaditeľ dodatočne rozhodnúť
o prijatí dieťaťa na adaptačný alebo diagnostický pobyt alebo o prerušení z dôvodu
zníženej schopnosti adaptácie
* Ostatné dôležité informácie:
❖ Deti mladšie ako tri roky možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené všetky žiadosti zákonných
zástupcov detí, ktoré dovŕšia k 31.8.2020 tri roky (bez ohľadu na miesto ich trvalého pobytu
alebo zamestnanosť rodičov). (v súlade s § 59 zákona č.245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republikyč.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republikyč.308/2009 Z. z. a v súlade s antidiskriminačným
zákonom)
❖ Na rozhodovanie riaditeľov zriadených obcou sa nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis
o správnom konaní. To znamená, že v rozhodnutí nebude uvedené poučenie o možnosti odvolať
sa voči rozhodnutiu. Rozhodnutie je konečné. Rodič sa proti rozhodnutiu neodvoláva, má právo
požiadať riaditeľa o prehodnotenie jeho rozhodnutia, avšak podmienky prednostného prijatia
sú platné. Riaditeľ nie je povinný (resp. to nie je možné) do nejakej lehoty na túto žiadosť
odpovedať. Všetky nevybavené žiadosti zakladá a v prípade uvoľnenie kapacity (najmä
v septembri, ak nejaké deti nenastúpia) postupne kontaktuje rodičov podľa veku.
❖ Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je v plnej kompetencii riaditeľa MŠ, interné
podmienky prijatia boli uznesené na pedagogickej rade.

Termín a miesto predkladania žiadostí zákonných zástupcov bol prerokovaný so
zriaďovateľom.

V Malinove, dňa 17.02.2020

___________________
Eugen Janik
starosta obce
zriaďovateľ materskej školy

__________________
Slavomíra Stempáková
riaditeľka materskej školy

