Zápis a prijatie dieťaťa do MŠ Daxnerova 15, Fiľakovo
Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka, alebo v priebehu školského
roka, pokiaľ je voľná kapacita MŠ. Podmienkou je predloženie žiadosti o prijatie do MŠ
potvrdenej detským pediatrom, ktorú predloží rodič riaditeľke MŠ.
Pred zápisom do MŠ sa koná: Deň otvorených dverí v MŠ. Zápis do MŠ prebieha od tohto
dňa a trvá v priebehu mesiaca mája. Miesto a termín zápisu detí do MŠ riaditeľka zverejní po
súhlase zriaďovateľa na budove MŠ ako aj inom verejne dostupnom mieste pre verejnosť,
vrátane oznamu do mestského rozhlasu.
Úvodný pohovor s riaditeľkou školy pred prijatím dieťaťa do materskej školy absolvuje rodič
spravidla spolu s dieťaťom. Ku žiadosti o prijatie je potrebné priniesť rodný list dieťaťa na
porovnanie údajov v žiadosti dieťaťa do MŠ.
Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského
roka dostane rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka, prípadne si ho osobne
prevezme u riaditeľky školy a jeho prevzatie potvrdí svojim podpisom. O podmienkach prijatia
sú rodičia overiteľne informovaní pri podaní žiadosti.
Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do MŠ
Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie k 1.septembru príslušného roka ale aj
v priebehu školského roka – podľa stavu detí v triedach.
-na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa spravidla od 3 do 6 rokov jeho veku,
-na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 6- rok svojho veku a ktorému bol
odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené
plnenie povinnej školskej dochádzky,
- výnimočne možno prijať dieťa od 2 rokov veku za predpokladu že sú uspokojené požiadavky
zákonných zástupcov 3 a viac ročných detí,
-riaditeľka MŠ rozhoduje o prijatí dieťaťa na pred primárne vzdelávanie na adaptačný alebo
diagnostický pobyt podľa osobitného predpisu,
-v rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa určiť za
určitých podmienok, ktorý nesmie byť dlhší ako 3 mesiace,
-pre deti so ŠVVP môže diagnostický pobyt presiahnuť 3 mesiace, nesmie byť ale dlhší ako 1
rok.
Kritériá prijímania detí v zmysle legislatívy
-deti, ktoré dovŕšili 5- rok veku,
- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
-deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ostatné podmienky si materská škola neurčila.
Ak dieťa do MŠ nenastúpi do 14 dní od dátumu nástupu uvedeného na rozhodnutí o jeho prijatí,
riaditeľka MŠ písomne vyzve rodiča aby zdôvodnil neprítomnosť dieťaťa resp. jeho odklad
nástupu do MŠ.
Ak tak nevykoná, vydá riaditeľka školy rozhodnutie o predčasnom ukončení
predprimárneho vzdelávania a na jeho miesto môže prijať iné dieťa.

