Čl. 4
PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO MŠ
4.1 Zápis, prijatie dieťaťa do MŠ a podmienky prijatia.
Riaditeľka prijíma detí do MŠ na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa. Do MŠ sa môžu prijímať aj
deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Za dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami môže riaditeľ MŠ považovať len dieťa, ktoré má
zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby. Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami sa môže uskutočniť ak sú na to v MŠ vytvorené vhodné podmienky
(personálne, priestorové, materiálne atď.).
Zákonní zástupcovia detí sú povinní informovať MŠ o prípadných zdravotných
problémoch dieťaťa alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv
na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa (§ 144 ods. 7 písm. d) školského zákona).
Ak tak neurobia, riaditeľka MŠ, po zistení okolností negatívne ovplyvňujúcich priebeh
výchovy a vzdelávania pristúpi k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa,
počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania z hľadiska
organizácie, rozsahu alebo podmienok, príp. či pristúpi, po predchádzajúcom
písomnom upozornení zákonného zástupcu, k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení
dochádzky dieťaťa do MŠ alebo o predčasnom ukončení predprimárneho
vzdelávania z dôvodu, že MŠ nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky,
poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného
znevýhodnenia dieťaťa.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie
príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.
Ak je to z hľadiska dieťaťa potrebné predloží rodič aj potvrdenie odborného lekára –
špecialistu. V tomto prípade je rodič povinný predložiť odporúčanie špeciálneho
lekára ako postupovať v prípadoch keď je ohrozené zdravie alebo život dieťaťa.
Personál materskej školy postupuje podľa odporúčania špeciálneho lekára –
špecialistu.
V uvedených prípadoch je potrebné postupovať tak, aby sa uvedené informácie
týkajúce sa diagnózy dieťaťa nerozširovali nad rámec nutnosti pre zabezpečenie
zdravia a života dieťaťa. S uvedenými opatreniami musí súhlasiť zákonný zástupca
dieťaťa.
Ak dieťa spĺňa podmienky na prijatie do materskej školy je personál materskej školy
povinný urobiť všetky opatrenia pre zabezpečenie zdravia a života dieťaťa.
Ak počas dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do MŠ nastane zmena
v charaktere zdravotného znevýhodnenia, riaditeľ po prerokovaní so zákonným
zástupcom podá návrh na preradenie dieťaťa do inej MŠ s prihliadnutím na charakter
postihnutia.
Ak sa do MŠ príjíma dieťa s odloženým začiatkom školskej dochádzky, rozhodnutie
o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke školy spravidla do
15.apríla príslušného roka.
V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom
stave dieťaťa pravdivé údaje, považuje sa to za závažné porušenie školského
poriadku a môže viesť po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného
zástupcu obsahujúceho žiadosť o doplnenie požadovaných údajov k vydaniu
rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky
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potrebné lekárske vyjadrenia (napr. vyjadrenie všeobecného lekára, zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie), z ktorých je možné získať dostatok informácií
a rozhodnúť o ďalšom postupe.
Riaditeľka prijíma deti na adaptačný pobyt. Dĺžka adaptačného pobytu nesmie byť
dlhšia ako 3 mesiace (škol.zák. § 59 ods.4). Po ukončení adaptačného pobytu
dieťaťa riaditeľka MŠ určí ďalší postup po prerokovaní s rodičom, vzhľadom na jeho
individuálne osobitosti.
Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so
zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na
dohodnutý čas.
Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:
a) na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich
rokov jeho veku,
b) výnimočne možno do MŠ prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú
vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane
kapacitných možností školy,
c) 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,
d) vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do MŠ.
Miesto a termín podávania žiadosti
Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa prijímajú v čase zápisu, ktorý trvá spravidla od
30. apríla do 31. mája príslušného kalendárneho roka na nasledujúci školský rok.
Riaditeľka MŠ spolu s miestom a termínom zápisu a po dohode so zriaďovateľom
MŠ zverejní v čase od 15. februára do 15. marca aj podmienky prijímania detí do MŠ
na budove materskej školy, inom verejne dostupnom mieste, na webovom sídle MŠ.
K 1.septembru je prijatý plný stav detí. V prípade uvolnenia miesta sa deti prijímajú aj
počas školského roka.
Ak dieťa bezdôvodne nenastúpi do MŠ do 30 dní od dátumu prijatia, bude vyradené
zo zoznamu prijatých detí.
4.2 Dochádzka dieťaťa do MŠ a jej ukončenie.
Prijímanie detí je do 8.00hod. Po tomto čase sú triedy uzamknuté z dôvodu
ochrany majetku.
Prevzatie dieťaťa z materskej školy je spravidla po 15.oohod, najneskôr do 17.oohod.
Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne zákonný zástupca
s riaditeľkou alebo triednou učiteľkou MŠ.
V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne zákonný zástupca
dieťaťa čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností
ostatných detí. Ak sa dieťa v MŠ stravuje musí ho zákonný zástupca písomne
prihlásiť u vedúcej školskej jedálne.
Prevzatie dieťaťa do materskej školy môže pedagogický zamestnanec
odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do
materskej školy / Vyhl. 306 § 7 odsek 7/.
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Zákonný zástupca dieťaťa je povinný rešpektovať toto odmietnutie prijatia a následne
doniesť dieťa do MŠ len ak je zdravé s potvrdením od lekára pre deti a dorast.
Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do
8.oohod v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú
jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.
Rodič najneskôr do 3 dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi dôvod a čas
neprítomnosti v MŠ. Pri opätovnom nástupe predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti
prostredia. V prípade, že zákonný zástupca neakceptuje túto skutočnosť, po
predchádzajúcom upozornení môže riaditeľka MŠ rozhodnúť o ukončení dochádzky
dieťaťa do MŠ.
Dôvody, pre ktoré môže pedagogický zamestnanec odmietnuť prijať dieťa ráno do
MŠ alebo vylúčiť počas dňa ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí sú:
 zvýšená telesná teplota
 dráždivý kašeľ
 zelené hlieny
 zápal očných spojiviek
 užívanie antibiotík a iných liekov pri akútnom ochorení a rekonvalescencii
 pedikulóza
 črevné ťažkosti
 infekčné a prenosné choroby
Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa,
alebo opakovane porušuje závažne školský poriadok MŠ, riaditeľka po
predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča môže rozhodnúť o predčasnom
ukončení predprimárneho vzdelávania.
Ak sa rodič rozhodne v priebehu dochádzky dieťaťa do MŠ ukončiť jeho dochádzku
predčasne, je povinný tak urobiť písomne a žiadosť o predčasné ukončenie
predprimárneho vzdelávania doručiť riaditeľke MŠ.
Riaditeľka dohodne s rodičom dĺžku pobytu dieťaťa v zariadení, alternatívne riešenie
postupného adaptačného pobytu dieťaťa v MŠ, s prihliadnutím na individuálne
osobitostí detí.
V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravia môže
riaditeľka po prerokovaní s rodičom a na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o
prerušení dochádzky na dohodnutý čas, alebo o ukončení tejto dochádzky.
Ak počas dochádzky do MŠ sa zistia zmeny v zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
a dieťa svojim konaním obmedzuje práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa
výchovy a vzdelávania a svojim konaním ohrozuje svoje zdravie a bezpečnosť , ako
aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
riaditeľka MŠ odporučí rodičom absolvovať odborné vyšetrenie dieťaťa v príslušnom
zariadení výchovného poradenstva a prevencie /Školský zákon § 144 odsek 4
písmeno a, f,/.
Na preberanie dieťaťa z MŠ môže rodič splnomocniť aj inú osobu (má to byť osoba
dospelá, nesmie byť pod vplyvom alkoholu), alebo svoje ďalšie maloleté dieťa (nie
mladšie ako 10 rokov), ktoré sú po prebratí za dieťa zodpovedné.
4.3 Úhrada príspevkov za dochádzku dieťaťa do MŠ.
Rodičia sú povinní prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne na
základe rozhodnutia zriaďovateľa vždy do 10 – dňa v mesiaci.
Výška príspevku vo veku do 3 rokov je na jedno dieťa 50,00 €
od 3 rokov je na jedno dieťa 15,00 €
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Stanovený poplatok sa neuhrádza za dieťa:
a./ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b./ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi
c./ ktoré je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu
Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 31 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom.
Zákonný zástupca požiada písomne zriaďovateľa o odpustenie
príspevku.
Rodičia sú taktiež povinní uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa do 5 dňa
v mesiaci a príspevok na režijné náklady 2 € do 10 dňa v mesiaci.
V prípade, že rodičia neuhradia stanovený poplatok v termíne, riaditeľka školy
môže po predchádzajúcom upozornení rodičov rozhodnúť o ukončení dochádzky
dieťaťa do MŠ.
Rodičia MŠ sú členmi RZ,
ktoré má právnu subjektivitu a dobrovoľne
prispievajú na účet RZ schválenú sumu na Plenárnej schôdzi rodičovského združenia
mesačne. Čerpanie týchto finančných prostriedkov sa riadi podľa schváleného
rozpočtu.
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