PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ
Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok, alebo priebežne počas
školského roka ( ak je voľná kapacita). Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú spravidla
deti od troch do šiestich rokov veku dieťa, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, a
s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Prednostne sa prijímajú deti :
-

deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
trojročné deti,

Okrem týchto stanovených podmienok riaditeľka určila v súlade s §3 ods.2 vyhlášky MŠ SR
č.306/2008 Z. z. ostatné podmienky, ktoré boli prerokované v pedagogickej rade:
- deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu.
Zápis do materskej školy
Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín na podávanie
žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok
a podmienky na prijatie zverejní v mieste sídla materskej školy ( na webovom sídle materskej
školy) obvyklým spôsobom. Termín zápisu v meste Levice je od 1.mája do 15.mája príslušného
kalendárneho roka.

Spôsob podávania žiadostí
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
- osobne
- písomne poštou
- elektronicky ako formulár na email MŠ
Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá
aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého
súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Neabsolvovanie povinného očkovania nie je
dôvodom na neprijatie dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a
nebude akceptovaná. Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami dieťaťa. V
prípade, že žiadosť podala osoba, ktorá na to nemá právo, riaditeľka bezodkladne požiada
zákonného zástupcu o podpísanie takejto žiadosti.

PRIJÍMANIE DETÍ SO ŠVVP
Prijímanie detí so zdravotným znevýhodnením
O zaradení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením rozhodne riaditeľ na základe odporúčania
všeobecného lekára pre deti a dorast a Centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie.
Výsledky pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky musí predložiť
zákonný zástupca riaditeľke MŠ, aby sa mohli stanoviť adekvátne individuálne formy a metódy
práce a vypracovať, v spolupráci s odborníkmi, individuálny rozvojový program vo výchovnovzdelávacej práci s dieťaťom, s ktorým bude rodič oboznámený.

Na prijatie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením musia byť vytvorené
podmienky:
-

asistent učiteľa,
priestorové podmienky

