Prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy Lorinčík 15,
Košice, na školský rok 2015/2016
Legislatíva:
1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona
č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z.
o materskej škole v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu.
2. Riaditeľ materskej školy postupuje pri prijímaní písomných žiadostí od zákonných
zástupcov v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky MŠ SR
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.
Termín a miesto podávania žiadostí:
1. Riaditeľ materskej školy určí po dohode so zriaďovateľom miesto a termín na podávanie
žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a podmienky prijímania detí
do materskej školy.
2. Termín na prijímanie žiadostí pre školský rok 2015/2016 musí byť v rozsahu najmenej
5 pracovných dní a to aj v čase, ktorý presahuje obvyklý čas ukončenia pracovnej doby
a v období od 15. februára 2015 do 15. marca 2015.
Termín zápisu do Materskej školy Lorinčík 15, Košice:

Od 16.02.2015 do 20.02.2015
Po – 9.00 – 17.00 hod.
Ut – 7.00 – 15.00 hod.
St – 9.00 – 17.00 hod.
Št – 7.00 – 12.00 hod.
Pi - 7.00 – 15.00 hod.
Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
1. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne
sa do materskej školy prijímajú deti vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita.
2. V podmienkach na prijatie dieťaťa do materskej školy musia byť okrem individuálnych
podmienok (ktoré nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
napr. v rozpore so školským zákonom, s antidiskriminačným zákonom a inými a nesmú
byť diskriminujúce a obmedzujúce práva dieťaťa alebo zákonných zástupcov) uvedené
aj nasledovné podmienky:
a) Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch
do šiestich rokov jeho veku.
b) Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku,
ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane
kapacitných možností školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno
prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
c) Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému
bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne
odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
d) Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok
veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa
s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

e) V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej
školy, riaditeľ materskej školy pri prijímaní nesmie uprednostniť deti mladšie ako tri
roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť
v súlade so školským zákonom výnimočné, tieto deti možno prijať len vtedy,
ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí
s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne
odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku
od troch rokov a deti, ktoré si vyžadujú diétne stravovanie v materských školách,
ktoré takéto stravovanie poskytujú.
Vo vzťahu k materským školám pri prijímaní detí neplatia školské obvody (tak, ako ich majú
určené základné školy) a prijatie dieťaťa do materskej školy nie je možné explicitne viazať
na trvalý pobyt v danej obci, mestskej časti, v ktorej sa nachádza materská škola a ani napr.
na zamestnanosť zákonných zástupcov.
Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu:
1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
ktorú predloží riaditeľovi školy.
Poznámka: Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju
žiadosť, napr. aj ručne napísanú. Nemusí tak urobiť len na tlačive vyrobenom materskou
školou. Nie je prípustné, aby materská škola trvala len na vyplnení žiadosti, ktorú
si ona sama vytvorila. Materské školy majú vypracované vlastné formuláre žiadostí
o prijatie do materskej školy, ktorých súčasťou je napr. aj miesto, na ktoré potvrdzujú
všeobecní lekári pre deti a dorast zdravotný stav dieťaťa. Ak zákonný zástupca predloží
žiadosť o prijatie dieťaťa na inom tlačive a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
od všeobecného lekára pre deti a dorast na osobitnom tlačive než na tom, ktoré má
vypracované materská škola, je riaditeľka materskej školy povinná túto žiadosť spolu
s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od zákonného zástupcu prevziať.
2. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy je potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je
potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy, alebo dôsledky
by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole, prípadne ohrozovať výchovu
a vzdelávanie ostatných detí. Podľa súčasného právneho stavu, sa nevyžaduje osobná
účasť detí na zápise do materskej školy. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia
o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie. Ak ide o dieťa vyžadujúce diétny stravovací
systém na tieto druhy diéty: šetriaca, diabetická, bezgluténová (bezlepková) predloží
zákonný zástupca písomné posúdenie odborného lekára preukazujúce potrebu a nutnosť
poskytovania diétneho stravovania pre dieťa.
Poznámka:
Počet podaných žiadostí zákonným zástupcom dieťaťa nie je obmedzený, rodič môže podať
žiadosť o prijatie dieťaťa do viacerých materských škôl. Žiadna materská škola zaradená
v sieti škôl a školských zariadení v zmysle platnej legislatívy nesmie odmietnuť prevziať
od rodiča žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie.
Košice , 26.1.2015

Renáta Fulková Šipošová , riaditeľka MŠ Lorinčík 15
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