
            Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110, 027 55

PRIJÍMANIE DETÍ na predprimárne vzdelávanie
do materskej školy ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou 110

na školský rok 2018/2019

Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

Pri prijímaní detí do materskej školy riaditeľka školy berie do úvahy:

- kapacitné možnosti materskej školy,
- ustanovenia § 28 ods. 9 školského zákona o najvyššom počte detí v triedach materskej školy,
- podmienky ustanovené v § 59 školského zákona.

ƒ Kritériá prijímania detí na predprimárne vzdelávanie
do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
- spravidla dieťa vo veku od 3 do 6 rokov jeho veku,
- dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a ktorému bol odložený začiatok plnenie povinnej školskej

dochádzky,
- dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky,
- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:
- dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku (v nasledujúcom školskom roku bude plniť povinnú

školskú dochádzku),
- dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.

Ďalšie kritériá prijímania detí:
- dobrý zdravotný stav dieťaťa,
- zvládnuté základné sebaobslužné návyky dieťaťa (hygienické, stravovacie, obliekanie,

obúvanie).



Výnimočne môže byť prijaté do materskej školy aj dieťa od 2 rokov, ak sú vytvorené vhodné
materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné), ale dieťa musí mať
osvojené sebaobslužné návyky (hygienické, stravovacie, obliekanie, obúvanie).
Riaditeľka školy nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako 3 roky pred deťmi vo veku od
3 do 6 rokov veku.
Do materskej školy sa môžu prijať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

ƒ Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti obidvoch rodičov/ zákonných
zástupcov. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je zverejnená na www.zsdlha.sk v záložke
Tlačivá pre rodičov.
Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast, súčasťou ktorého je údaj o povinnom očkovaní.
Rodičia/ zákonní zástupcovia nepodávajú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy každoročne,
ale len na začiatku dochádzky dieťaťa do materskej školy. Opakovane sa podáva žiadosť iba v tom
prípade, keď dieťa ukončí dochádzku do materskej školy a následne rodičia/zákonní zástupcovia
žiadajú o jeho opätovné prijatie.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rodič/zákonný zástupca priloží
k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného
lekára pre deti a dorast alebo príslušného odborného lekára.
Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predkladá rodič/zákonný zástupca spravidla do
15. apríla.
Rozhodnutie o dodatočnom odklade povinnej školskej dochádzky predloží rodič/zákonný zástupca
s novou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na
školský rok 2018/2019 sa prijímajú v termíne od 30. apríla do 31. mája 2018.

Žiadosť môžu rodičia/zákonní zástupcovia podať osobne riaditeľke školy alebo zástupkyni
riaditeľky školy pre materskú školu alebo zaslať poštou na adresu školy.
Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie do materskej školy aj v priebehu školského
roka, ak je v materskej škole voľná kapacita.

ƒ Rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa do materskej školy
O prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy rozhoduje riaditeľka
školy. Po preskúmaní všetkých okolností vydá písomné rozhodnutie, v ktorom uvedie či
„prijíma“ alebo „neprijíma“ dieťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy. Písomné
rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa dostane rodič/zákonný zástupca spravidla do 30. júna.
Prevzatie rozhodnutia písomne potvrdí svojím podpisom.



V rozhodnutí o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy riaditeľka školy
určí, na akú formu pobytu je dieťa prijaté: celodenný, poldenný, adaptačný, diagnostický pobyt.
O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa.
Riaditeľka školy môže určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý
nesmie byť dlhší ako tri mesiace. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka
školy po dohode s rodičom/zákonným zástupcom a na základe písomnej žiadosti rozhodnúť
o prerušení alebo ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.
O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka školy, ak
sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky a po vyjadrení príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast; ak
ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrením príslušného odborného lekára.
Ak dieťa do materskej školy nenastúpi bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu nástupu uvedeného
na rozhodnutí o jeho prijatí, vydá riaditeľka školy rozhodnutie o ukončení dochádzky do materskej
školy.

V Dlhej nad Oravou 26.2.2018 Mgr. Magdaléna Forgáčová
riaditeľka školy


