Postup pri prijímaní detí do materskej školy

1. Do MŠ sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú pri zápise
predloží zákonný zástupca spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast zákonného zástupcu riaditeľke školy.
2. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nemožno chápať ako potvrdenie o akútnom
zdravotnom stave, ale ako potvrdenie toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou,
ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ, prípadne
ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí.
3. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného
poradenského zariadenia. Ak sa jedná o dieťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým
alebo telesným) rozhoduje riaditeľ o prijatí po vyjadrení príslušného odborného lekára.
4. Do MŠ sa prijímajú deti v čase zápisu k nasledujúcemu školskému roku alebo
priebežne, ak to umožňuje kapacita.
5. Prednostne budú akceptované žiadosti, ktoré boli predložené v čase vyhláseného
zápisu.
6. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti, ktoré majú
odloženú povinnú školskú dochádzku a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia
povinnej školskej dochádzky.
7. Prednostne sa prijímajú deti staršie, to znamená nad tri roky.
8. V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ sa uprednostnia deti
zamestnaných rodičov pred deťmi, ktorých rodič je na materskej dovolenke.
9. Prijatiu dieťaťa, ktoré má odloženú povinnú školskú dochádzku predchádza
vydanie rozhodnutia o odklade riaditeľkou ZŠ. Rozhodnutie o odklade povinnej
školskej dochádzky predloží zákonný zástupca riaditeľovi MŠ spravidla do 15. apríla
kalendárneho roka.
10. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné
materiálne, personálne a iné podmienky a dosahujú požadovanú úroveň v oblasti
hygienických návykov a sebaobsluhy. Deti mladšie ako tri roky sa pri prijímaní nesmú
uprednostniť pred staršími deťmi, lebo ich prijímanie má byť v súlade so školským
zákonom výnimočné, teda len vtedy, ak sú vybavené ostatné žiadosti o prijatie.
11. Zákonný zástupca dieťaťa je v súlade s § 144 ods.7 písm. d) informovať školu
o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných
závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.

