PODMIENKY PRE PRIJÍMANIE DETÍ
NA PREDPRIMÁRNE
VZDELÁVANIE
V MATERSKEJ ŠKOLE
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI
OBCE HORNY BAR
MŠ s VJM Horný Bar, Horný Bar 192,930 33
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008
Z. z. a v súlade § 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.“).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
-spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej
- školskej dochádzky, dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej
dochádzky,
-dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prijímanie detí so špeciálnymi
-výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.
umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy pred svojim rozhodnutím o prijatí
dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zváži, či na prijatie takéhoto dieťaťa má,
alebo nemá vytvorené vhodné podmienky, a či bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto
podmienky dodatočne vytvoriť.

Na predprimárne vzdelávanie v súlade s legislatívou sa prednostne prijíma dieťa:
-ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
-s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
Na základe prerokovania v Pedagogickej rade školy a v súlade so Školským poriadkom na
predprimárne vzdelávanie riaditeľ materskej školy v súlade s § 3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č.
306/2008 Z.z. určí nasledovné podmienky prijímania detí (ostatné podmienky):
-dieťa, ktoré už má v materskej škole prijatého súrodenca,
-trvalý pobyt dieťaťa v obci Horný Bar (čo neznamená, že dieťa nemajúce trvalý
- pobyt v obci nemôže byť prijaté) individuálna situácia dieťaťa/rodiny (dieťa samo živiteľa, osirelé
dieťa)
-základné seba obslužné návyky dieťaťa (hygiena, stravovanie …).
Výnimočne možno do MŠ prijať aj dieťa od 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne,
personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Podávanie žiadostí a prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok sa
podávajú v materskej škole spravidla od 30. apríla do 31. mája.
Dieťa sa do materskej školy spravidla prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj
potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj
údaj o povinnom očkovaní. Avšak vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu na základe
usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podávanie žiadostí o
prijatie dieťaťa sa bude organizovať tento rok bez osobnej prítomnosti detí a potvrdenie o zdravotnom
stave dieťaťa sa nebude vyžadovať.

Žiadosť o prijatie dieťaťa a podmienky prijatia, ktoré sú potrebné pre zápis nájdete na webovej stránke
obce Michal na Ostrove www.hornybar.sk. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v
pondelok, stredu a piatok od 8,00 do 12,00 hod.
Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa môžu podať nasledovným spôsobom:
- podať podpísanú žiadosť zákonným zástupcom/ami poštou na adresu MŠ: Materská škola s VJM
Horny Bar 192, 93033.
-podať podpísanú žiadosť zákonným zástupcom/ami na Obecnom Úrade počas stránkových hodín.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa:
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa riaditeľka materskej školy vydá spravidla najneskôr do 30.
júna. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia
potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
O našej materskej škole:
Naša zrekoštruovaná materská škola je rodinného typu, vládne v nej veselá atmosféra a vo svojom
Školskom vzdelávacom programe sa primárne orientuje na zachovanie ľudových tradícií. Kladie dôraz
na rozvíjanie všestrannej osobnosti dieťaťa a na rozvíjanie komunikatívnych kompetencií. V súlade so
Školským vzdelávacím poriadkom organizuje rôzne akcie a poskytuje aj poradenskú činnosť, ako aj
krúžkovú činnosť na základe záujmu.

