Materská škola – Óvoda, Štúrova 1, 986 01 Fiľakovo
PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
na školský rok 2021/2022
1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti podľa § 59 ods. 1 a 2 a § 59a
zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od
dovŕšenia dvoch rokov veku.
3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
 ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31.08.2021 a je pre neho plnenie predprimárneho vzdelávania
povinné,
 povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole (ďalej len MŠ) trvá jeden školský rok, ak
dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka MŠ rozhodne
o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe písomného
súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie - Centra pedagogicko –
psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP), písomného súhlasu všeobecného
lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu,
ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ nedosiahne
školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa
dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole,
 povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v MŠ v obci, v ktorej má trvalý pobyt teda
v spádovej MŠ, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú MŠ, do ktorej ho riaditeľ tejto MŠ
prijme, ak je dostatok kapacít,
 len v spádovej MŠ má takéto dieťa garantované prijatie, ak sa pre ňu zákonný zástupca
rozhodne,
 spádová MŠ sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 Mesto Fiľakovo odporúča spádovú materskú školu Materská škola – Óvoda, Štúrova 1, 986 01
Fiľakovo pre nasledovné ulice mesta Fiľakovo:
29. augusta, Biskupická, B. Němcovej Československej armády, Gorkého, Hollého,
Hviezdoslavova, I. Madácha, Jána Bottu, Jánošíkova, Kalajová , Koháryho námestie, Kpt. Nálepku,
Kukučínova, Malá, Malocintorínska, 1. mája, Mládežnícka, Mocsáryho, Námestie padlých
hrdinov, Námestie slobody, Obrancov mieru, Parková, Partizánska, Poľná, Radničná, Rázusova,
Sládkovičova, Školská, Športová, Štúrova, Tajovského, Trhová, Vajanského, Záhradnícka,
Železničná


dieťa môže povinné predprimárne vzdelávanie plniť aj formou individuálneho vzdelávania,
ktoré povoľuje riaditeľ kmeňovej MŠ dieťaťu, ktorého:
-zdravotný stav neumožňuje plnenie povinnej školskej dochádzky v kmeňovej MŠ – takémuto
dieťaťu bude zabezpečovať vzdelávanie kmeňová MŠ, ktorá mu tento spôsob plnenia povinného
predprimárneho vzdelávania povolila, a to v rozsahu dve hodiny týždenne v domácom prostredí
dieťaťa,
-dieťaťu, ktorého zákonný zástupca o to požiada MŠ – takémuto dieťaťu bude zabezpečovať
vzdelávanie zákonný zástupca prostredníctvom osoby, ktorá má ukončené najmenej úplné stredné
všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Výdavky spojené s individuálnym
vzdelávaním dieťaťa znáša zákonný zástupca. Zákonný zástupca je povinný v termíne určenom
kmeňovou MŠ zabezpečiť absolvovanie overenia osobnostného rozvoja svojho dieťaťa.
Riaditeľka kmeňovej MŠ môže rozhodnúť o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania.





zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má nepriaznivý zdravotný stav a neumožňuje mu vzdelávať sa
až do pominutia dôvodov, môže požiadať riaditeľku spádovej MŠ o oslobodenie o povinnosti
dochádzať do MŠ, k žiadosti zákonný zástupca priloží písomný súhlas všeobecného lekára pre
deti a dorast a písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie – (ďalej len
CPPPaP).
nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného
predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho
vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021 považuje za nedbanie o riadne plnenie
povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu
„osobitného príjemcu rodinných prídavkov“

4. Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:
 po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, na predprimárne vzdelávanie
sa ďalej prijíma:
 dieťa, ktoré, nedosiahlo školskú spôsobilosť a pokračuje v povinnom predprimárnom
vzdelávaní,
 dieťa, ktoré, plní povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku, po
predložení súhlasného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP) a súhlasného
vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast,
 dieťa, ktorého súrodenec plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole,
 dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje materskú školu,
 výnimočne dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne,
personálne a predovšetkým kapacitné podmienky. To znamená, že v prípade, ak je zvýšený
záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ, nesmie sa uprednostniť dieťa mladšie ako tri
roky pred prijatím starších detí. Dieťa mladšie ako tri roky by malo mať primerane veku osvojené
základné hygienické návyky a sebaobslužné činnosti (t. j. dieťa nemá počas dňa plienku, s pomocou
dospelého používa toaletu, oblieka sa, vyzlieka, prezúva).
 dieťa so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími potrebami( ďalej ŠVVP ) ak má MŠ vytvorené
vhodné podmienky – personálne, priestorové a materiálno – technické, aby bola schopná
poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho špeciálnych výchovno –
vzdelávacích potrieb. Deťmi so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sú deti so
zdravotným znevýhodnením, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti s nadaním.
Výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami nemôžu
byť obmedzené práva ostatných detí.
Postup prijímania detí so ŠVVP je podrobne rozpracovaný v Školskom poriadku MŠ.
5. Dieťa sa do MŠ prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie. Zákonný zástupca spolu so žiadosťou do MŠ predkladá aj potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom
očkovaní dieťaťa.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale
je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli
negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovať či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho
samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v MŠ zúčastňujú.
6. Ak sa do MŠ prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované
špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby (ŠVVP), zákonný zástupca k žiadosti predloží:
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast súčasťou,
ktorého je jednoznačné odporúčanie prijatia dieťaťa so ŠVVP do „bežnej“ alebo do špeciálnej MŠ,
- vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP alebo Centra
špeciálno – pedagogického poradenstva (CŠPP), ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím
aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

7. Termín podávania žiadostí o prijatie do MŠ pre školský rok 2021/2022 je určený od 01. mája 2021
do 31. mája 2021.
Do MŠ sa prijímajú deti priebežne alebo na nasledujúci školský rok. Priebežne sa prijímajú deti vtedy,
ak je v MŠ voľná kapacita.
8. Žiadosť na prijatie dieťaťa môže zákonný zástupca podať poštou, e-mailom alebo osobne za
dodržania hygienicko – epidemiologických opatrení v priestoroch MŠ (rúško, rukavice, vlastné
pero, zachovávanie odstupov).
Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca MŠ doručiť žiadosť aj prostredníctvom
elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ alebo elektronického dokumentu,
ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
9. V súlade s § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov
z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať zdravé dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom
zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny.
Predpokladom úspešného zvládnutia adaptačného pobytu je spolupráca zákonných zástupcov
s pedagogickými zamestnancami MŠ. Ak sa dieťa zadaptuje, môže po dohode zákonného zástupcu
s riaditeľkou pravidelne navštevovať MŠ v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti
dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky
dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas, ale len ak nepôjde o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie
povinné.
10.
Prijatiu dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, na ktoré zákonní
zástupcovia riaditeľku upozornia už pri podávaní žiadosti o prijatie môže riaditeľka určiť diagnostický
pobyt dieťaťa v MŠ.
Diagnostický pobyt slúži na to, aby sa zistilo, či sa u konkrétneho dieťaťa bude môcť výchova
a vzdelávanie uskutočňovať ako výchova a vzdelávanie začleneného dieťaťa v bežnej triede, alebo ako
výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede, resp. v špeciálnej materskej škole.
Diagnostický pobyt dieťaťa v „bežnej“ MŠ nesmie byť dlhší ako tri mesiace.
11. V zmysle § 5 ods.14 písm. a) zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ materskej
školy rozhoduje o prijatí dieťaťa do materskej školy.
Riaditeľka MŠ pri rozhodovaní o veciach podľa § 5 ods. 14 písm. a) až g) zákona č. 596/2003 Z. z.
postupuje podľa Správneho poriadku.
V závislosti od aktuálnych kapacitných možností MŠ, riaditeľka MŠ v rámci procesu prijímania
dieťaťa do MŠ rozhodne:
- o prijatí dieťaťa do materskej školy alebo
- o neprijatí dieťaťa do materskej školy
do 15. júna 2021 ak má k dispozícii všetky podklady
12. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na predprimárne vzdelávanie bude doručené
zákonným zástupcom do vlastných rúk alebo do elektronickej schránky ak ju zákonný zástupca má
zriadenú a aktivovanú.
Vo Fiľakove 22. apríla 2021

Helena Kecskemétiová
riaditeľka MŠ – Óvoda, Štúrova 1

