Základná škola s materskou školou
Školská 311, 059 34 Spišská Teplica
e-mail: ms.spteplica@gmail.com
tel. č. +421 527738119

Prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy
na školský rok 2019/2020
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
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.
Spôsob prijímania detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR (MŠ SR
č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
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 a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška
MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
V zmysle vyššie uvedeného bude zápis detí do materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Spišská Teplica na školský rok 2018/2019 prebiehať v období od 30. apríla
2019 do 30. mája 2019 (v pracovných dňoch).
Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku.
Do materskej školy prijímame aj deti od dvoch rokov veku, ak to dovolia kapacitné
podmienky MŠ.
Dieťa sa do MŠ prijíma k začiatku školského roka 2019/2020. Žiadosti na tento školský
rok sa podávajú od 30. apríla do 30. mája 2019, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je
voľná kapacita materskej školy.
Rodič podáva žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vedeniu materskej
školy. Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa rodič obdrží v materskej škole, alebo si ho vytlačí
z webového sídla MŠ. Zákonný zástupca môže podať žiadosť: osobne, písomne poštou, e-mailom,
príp. elektronicky, ako formulár. Po jeho vyplnení rodič prikladá lekárske potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa, ktorý musí obsahovať údaj o povinnom očkovaní, ktoré dieťa
absolvovalo, alebo nie.
Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka riaditeľ vydá
do 30. júna. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do MŠ počas školského roka vydá riaditeľ školy
do 30. dňa odo dňa prevzatia prihlášky. Rozhodnutia o prijatí si rodičia prevezmú osobne, alebo sú
zaslané poštou.

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, prednostne sa prijíma:
a) dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku
b) dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktoré do 30. apríla príslušného
kalendárneho roku odovzdajú písomné rozhodnutie riaditeľa ZŠ, v ktorej bolo dieťa na
zápise, o odklade školskej dochádzky dieťaťa,
c) dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
d) deti, ktoré nastúpia do materskej školy k 1. septembru príslušného školského roka,
e) deti, ktoré majú zamestnaných oboch rodičov.
Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. §59 môže byť dieťa prijaté na adaptačný pobyt v MŠ, ktorý
nesmie byť dlhší ako 3 mesiace. Po úspešnom procese adaptácie bude dieťaťu vydané Rozhodnutie
o prijatí dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie. O ukončení adaptačného pobytu
rozhodne riaditeľ školy.
Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišská Teplica je podľa VZN č. 8/2017
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky
a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
Deti mladšie ako tri roky (teda deti od dvoch rokov veku) možno prijať len vtedy, ak sú
uspokojené žiadosti rodičov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti 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.
Pred vstupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky
a musí ovládať základy stolovania. To znamená, že dieťa nesmie nosiť plienky ( ani na
spanie), cumel a malo by mať snahu jesť lyžicou a piť z pohára.
Z dôvodu ľahšej adaptácie novoprijatých detí do MŠ, ktoré ešte nenavštevovali MŠ, bude
u týchto detí realizovaný poldenný pobyt po dobu najmenej 2 týždňov. Tento poldenný pobyt bude
realizovaný v dopoludňajších hodinách od 7,30 hod. do 12 hod.
Ak pri prijímaní počas školského roka viac detí súčasne spĺňajú uvedené podmienky,
rozhoduje i dátum prevzatia prihlášky. Ak riaditeľ školy do 30. júna, príp. do 30 dní odo dňa
podania prihlášky vydá rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do MŠ, prihlášku do MŠ naďalej eviduje,
až kým zákonný zástupca neoznámi, že o umiestnenie do MŠ už nemá záujem .
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