Prijímanie detí do Materskej školy pri Základnej škole s materskou školou
v Krásnohorskom Podhradí pre nasledujúci školský rok 2014/2015
V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č.245/2008, § 59, ods.3 (Školský zákon) riaditeľka materskej školy vyhlasuje po dohode so
zriaďovateľom miesto, termín a podmienky prijímanie detí do materskej školy pre
nasledujúci školský rok.
Postup pri zápise na predprimárne vzdelávanie
Termín zápisu detí na predprimárne vzdelávanie:
od 15. februára 2014
do 15. marca 2014
v čase od 07.00 hod – do 09.00 hod a od 15.00 hod – do 16.00 hod
v priestoroch materských škôl s:
výchovným jazykom slovenským – Pokroková 182
výchovným jazykom maďarským – Pačanská 684
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú
predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V prípade, ak
ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou, dodatočne odloženou povinnou školskou
dochádzkou predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy rozhodnutie o odklade plnenia
povinnej školskej dochádzky spravidla do 15. apríla.
Termín odovzdania prihlášok a potvrdenia na predprimárne vzdelávanie:
do 30. apríla 2014
Nedodržanie termínov odovzdania prihlášok a potvrdenia bude dôvodom neprijatia dieťaťa do
materskej školy.
Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov
jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku ak sú splnené osobitné požiadavky
(hygienické, bezpečnostné, personálne, kapacitné).
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle § 59 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní / Školský zákon / a to deti:
ktoré dovŕšili piaty rok veku,
s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
deti s obce Krh. Podhradí a deti zamestnaných zákonných zástupcov, ktoré k 1. septembru
2014 dovŕšili tri roky veku a ktoré nastúpia do materskej školy do 15.septembra 2014.
Ďalšie podmienky prijímania určené riaditeľkou po prerokovaní v pedagogickej rade a so
zriaďovateľom, ktoré sa budú uplatňovať v prípade, ak počet evidovaných žiadostí na predprimárne
vzdelávanie na školský rok 2014/2015 bude vyšší ako voľná kapacita materskej školy:
v prípade voľného miesta deti z okolitých obcí
v prípade, že dieťa z dôvodu nedostatku voľnej kapacity v materskej škole nebude zaradené
na predprimárne vzdelávanie od 1.septembra 2014, bude zaradené do poradovníka, o čom
bude zákonný zástupca dieťaťa informovaný.
Postup k zápisu detí do materskej školy :
pre nasledujúci školský rok prebieha zápis centrálne pre všetky triedy materskej školy

v priestoroch materských škôl v Krh. Podhradí za prítomnosti zástupkyne a povereného pracovníka
MŠ.
Termíny podávania žiadostí zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budovách materskej
školy a inom verejne dostupnom mieste od 15. februára do 15. marca príslušného kalendárneho
roka. V prípade ak, nie je dieťa po zápise pre nasledujúci školský rok prijaté na vybratú materskú
školu, vedenie ZŠ s MŠ navrhne možnosť umiestnenia do inej materskej školy.
priebežne počas školského roka priebežne sa prijímajú deti vtedy, ak je v materských
školách voľná kapacita.
Rozhodnutie o prijatí na predprimálne vzdelávanie
Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného
predpisu s odkazom na § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rozhodnutí
o prijatí dieťaťa môže určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole,
ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. V materskej škole pre deti so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími potrebami môže diagnostický pobyt dieťaťa presiahnuť dobu tri mesiace,
nesmie byť ale dlhší ako jeden rok. O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľ
materskej školy 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.
Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka keď to kapacita
materskej školy umožní.
Riaditeľ materskej školy po zohľadnení splnenia podmienok prijímania dieťaťa, kapacitu materskej
školy a platné právne predpisy, ktoré bližšie určujú počet detí v jednotlivých triedach materskej školy
vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa rozhodnutie o prijatí a neprijatí dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie. Na rozhodovanie riaditeľov materských škôl sa v súlade s § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní.
Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predkladá:
žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie - formulár žiadosti si môžete
vyzdvihnúť pri zápise v priestoroch materských škôl
potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží
okrem potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast aj
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
rodný list dieťaťa k nahliadnutiu
doklad totožnosti oboch rodičov
Platby
Výška príspevku v školskej jedálni na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ je vo výške 0,26 €/deň.
Výška príspevku v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ na
jedno dieťa je 7,00 €/mesiac.

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS ÉS ÓVODALÁTOGATÁS FELTÉTELEI
a 2014/2015-ös tenévre

Beíratkozás időpontja az óvodába :
2014. február 15- től
2014. március 15-ig
minden nap reggel 7,30 órától - 8,30 óráig, délután 15,00 órától 16,00 óráig az óvoda
épűletében . A beiratkozáshoz szükséges kérvényeket a tanító néniknél lehet kikérni az óvodában.

A kérvény és az orvosi igazolások leadási határideje:
2014 április 15
Abban az esetben , ha a szülő határidőre nem adja le az igazolásokat a gyermek ovodai felvételre
nem jogosult.

Az óvodai beiratkozást a §59 SZNT 245/2008 T.t. szabályozza valamint SZK IM 306sz. rendelete az
óvodákról. Az óvodai beiratkozás február 15-től március 15-ig zajlik, de folyamatosan az iskolaév
folyamán is, amennyiben az óvoda rendelkezik szabad helyekkel. Az igazgatónő a felhívást legkésőbb
február 15-ig közzé teszi, mely tartalmazza azon dokumentumok jegyzékét is, melyek a
beiratkozáshoz szükségesek. A felvételi kérvényt és a jelentkezési lapot a tanító néniknél lehet
igényelni. A kitöltött nyomtatványokat, melyet a gyermekorvos lepecsétel és aláír, a szülő leadja az
óvodában. Az igazgatónő kiadja a határozatot a gyermek felvételéről az óvodába. Az a szülő, akinek
egészségkárosult gyermeke van, a kitöltött nyomtatványok mellé még csatolja a gyermek egészségi
állapotáról készült jelentést. A pszichológus és a speciális pedagógus a zárójelentésében javasolja a
csoportlétszám csökkentését. Az igazgatónő – a szakemberek véleménye alapján dönt a gyermek
integrációjáról valamint a létszám csökkentéséről. A gyermek felvételét adaptációs vagy diagnosztikai
óvodalátogatás előzi meg. Ennek időtartamáról az igazgatónő az óvónőkkel és a szülőkkel dönt
figyelembe véve a gyermek igényeit. Az adaptációs vagy diagnosztikai időszak letelte után adják ki a
végleges határozatot. Abban az esetben, ha a gyermek nem tud beilleszkedni a közösségbe vagy
egészségügyi okok miatt az igazgatónő a szülővel való egyeztetés alapján dönthet a rövidített
óvodalátogatásról, az óvodalátogatás felfüggesztéséről meghatározott időre vagy az óvodalátogatás
befejezéséről. Az óvodában az adaptációs időszak leghosszabb 3 hónap, egyéni foglalkozás esetén
maximum 1 év.
Fizetnivalók:
ebédhez való hozzájáruládok 0,26 euró/ egy napi étkezés
óvodához való hozzájárulások kisebb gyerek esetén mint öt éves 7 euró

