Kritéria prijatia dieťaťa do Materskej školy Poľná 2 Veľký Krtíš
Na predprimáme 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 podmienky (hygienické, bezpečnostné, personálne).
1. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky stanovené školským
zákonom(§ 59ods. 2 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní), a to:
•
•
•

Dieťa, ktoré dovŕšili piaty rok veku
Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Zákonný zástupca detí s odloženou školskou dochádzkou je povinný do 30 apríla
príslušného kalendárneho roka odovzdať písomné rozhodnutie o odklade školskej
dochádzky dieťaťa, ktoré vydá riaditeľ ZŠ v ktorej bolo dieťa na zápise.
2. Ďalšie podmienky prijímania navrhnuté riaditeľkou po prerokovaní v
pedagogickej rade a schválené Radou školy, ktoré sa budú uplatňovať v prípade,
ak počet žiadostí na predprimáme vzdelávanie v školskom roku 2018/2019 bude
vj'šší ako voľná kapacita materskej školy.
Prijíma;
•

Deti, ktorých zákonní zástupcovia majú trvalý pobyt v mieste MŠ.

•

Deti, ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu

•

Deti. ktorých súrodenci navštevujú materskú školu

•

Deti. ktoré sa zapísali skôr - dátum podania prihlášky

3. Výnimočne deti od dvoch rokov, ak sú zabezpečené:
•
•

Materiálno - technické podmienky materskej školy.
Deti mladšie ako tri roky sa pri prijímaní nesmú uprednostniť pred staršími
deťmi, lebo ich prijímanie má byť v súlade so školským zákonom výnimočné,
teda len vtedy, ak sú vybavené ostatné žiadosti o prijatie.

•

Dieťa má osvojené kultúrne, hygienické a stravovacie návyky

•

Deti, ktoiý^ch (obidvaja) zákonní zástupcovia sú zamestnaní (predložiť
potvrdenie od zamestnávateľa)
Deti. ktoré sa zapísali skôr - dátum podania prihlášky

V prípade, že dieťa z dôvodu nedostatku voľnej kapacity v materskej škole nebude
zaradené na predprimáme vzdelávanie od 1 .septembra 2018 bude zaradené do
poradovníka, o čom bude zákonný zástupca informovaný.

