Materská škola v Lozorne, Orechová 19, 900 55 Lozorno
......................................................................................................................................................

Kritéria pre prijatie dieťaťa do MŠ.
Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a
termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po dohode so
zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste s pravidla od 15.
februára do 15.marca príslušného kalendárneho roka. Riaditeľka spolu s miestom a termínom
zverejní aj kritériá prijímania detí do materskej školy.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú
predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre
deti a dorast. Ak sa jedná o dieťa so špeciálnymi potrebami, je potrebné i vyjadrenie
špeciálneho pedagóga, psychológa a ošetrujúceho lekára, ktorí vo svojom posudku spracujú aj
návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa.
Žiadosť do MŠ si môže rodič vyzdvihnúť v priestoroch MŠ od 1.mája do 16. mája denne
v čase od 10.00 do 12.00, alebo stiahnuť z webovej stránky www.lozorno.sk – Materská
škola. Vyplnenú žiadosť i potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa doručí rodič do MŠ.
K žiadosti o prijatie dieťaťa so špeciálnymi potrebami je potrebné priložiť zdravotnú
dokumentáciu od lekára – špecialistu.
Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka vydá riaditeľka
do 16. júna. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do MŠ počas školského roka vydá riaditeľka
MŠ do 30. dňa odo dňa prevzatia žiadosti. Rozhodnutia o prijatí a neprijatí budú
rodičom zaslané na uvedené adresy. Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky od
riaditeľa ZŠ a CPPP predloží rodič riaditeľke MŠ do 15. mája.
Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, sa prednostne prijímajú:
a) deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
b) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
c) deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
d) deti, ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu
e) deti , ktorých rodičia sú zamestnaní
f) deti, ktorých trvalé bydlisko je v obci Lozorno /aj trvalé bydlisko rodičov /
g) deti, ktoré majú viac ako jedného súrodenca vo veku do 5 rokov

Východiská :
1. Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
2. Vyhláška MŠ V a V SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a č. 308/2009, ktorou sa
mení vyhláška č. 306/2008
3. Závery PR zo dňa 27.02. 2018.
Ak pri prijímaní počas školského roka viac detí súčasne spĺňa uvedené podmienky, o zaradení
dieťaťa rozhoduje to, v ktorej vekovej skupine je voľné miesto. Ak riaditeľka MŠ do 16.júna
vydá rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do MŠ, rodič je povinný podať novú žiadosť
o umiestnenie dieťaťa do MŠ.

Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo osvojené:
-

základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití
WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi a pod.)

-

základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a
prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať)

-

základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára )

-

základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou

V Lozorne, 27.02.2018

Jana Uhliarová
riaditeľka školy

