Materská škola, Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica
Tel. 042/44 33 002, 042/444 17 90, 0901 700 230, e-mail. : msjilnd@seznam.cz
Riaditeľka Materskej školy, Petra Jilemnického 12/5 v Novej Dubnici zverejňuje zápis
a podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.
V zmysle § 59 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 3 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.306/2008 o materskej škole
v znení vyhlášky 308/2009

Zápis detí na školský rok 2018/2019
do Materskej školy, Petra Jilemnického 12/5 a jej elokovaných
pracovísk Komenského sady 59/1, Martina Kukučína 787/10
a Janka Kráľa 1 v Novej Dubnici sa uskutoční
v termíne od 15.4.2018 do 15.5.2018
v čase:
nepárny týždeň 6,00 hod. – 13,00 hod.
párny týždeň 10,00 hod. – 16,00 hod.

Zápis sa uskutoční v Materskej škole, Petra Jilemnického 12/5 v Novej Dubnici
Forma zápisu:
rodič / zákonný zástupca dieťaťa si prevezme tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa do
materskej školy“ osobne vo všetkých pracoviskách školy alebo na stránke školy msjilemnickeho-nova-dubnica.webnode.sk a odovzdá ju vyplnenú spolu s potvrdením
o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa riaditeľke školy alebo na ekonomickom úseku
Materskej školy, Petra Jilemnického 12/5 v Novej Dubnici

V školskom roku 2018/2019 sú vytvorené podmienky pre prijatie detí od dvoch rokov veku.
Dvojročné deti budú umiestnené v priestoroch MŠ, P. Jilemnického, Nová Dubnica.

V Novej Dubnici 15.2.2018

Mgr. Jana Ványová
riaditeľka školy

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy
Podrobnosti o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie upravuje § 59 školského zákona
Z.z. č. 245/2008. Prijímanie detí treba vnímať v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods.14 písm.
a/ zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1/ Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do
šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na
predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol
odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené
plnenie povinnej školskej dochádzky.
2/ Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti:
➢ s odloženou školskou dochádzkou
➢ deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
➢ deti so sociálne znevýhodnených rodín
➢ deti zamestnaných rodičov.
3/ Riaditeľka materskej školy rozhoduje o:
➢ prijatí dieťaťa do materskej školy
➢ zaradení na adaptačný alebo diagnostický pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri
mesiace
➢ prerušení dochádzky dieťaťa
➢ predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy
➢ určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s predprimárnym vzdelávaním.
4/ O prijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením rozhoduje riaditeľka materskej školy po
vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení
všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím,
vyjadrením príslušného odborného lekára. Podľa § 28 odst.13 školského zákona: Ak riaditeľ
materskej školy alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí,
že vzdelávanie začleneného dieťaťa nie je na prospech začlenenému dieťaťu alebo deťom,
ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase zriaďovateľa
materskej školy a písomnom súhlase príslušného zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Ak zákonný zástupca
nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne
súd.
5/ Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič/zákonný zástupca
dieťaťa riaditeľke materskej školy spravidla do 30. apríla príslušného roka.
6/ Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.
7/ Písomné rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku
školského roka obdrží rodič/zákonný zástupca spravidla do 31. augusta príslušného roka.

8/ Aj v školskom roku 2018/2019 bude Materská škola, Petra Jilemnického 12/5 v Novej
Dubnici prijímať deti od dvoch rokov veku.
Podmienky prijatia detí od dvoch rokov veku nasledovné:
➢ umiestnenie v objekte MŠ, P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica
➢ zvládnuté sebaobslužné hygienické návyky
➢ výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym
vzdelávaním:
pre dieťa od 2 do 2,5 roka veku = 50,- €
pre dieťa od 2,5 do 3 rokov veku = 30,- €
pre dieťa od 3 rokov veku = 20,- €

V Novej Dubnici 15.2.2018

Mgr. Jana Ványová
riaditeľka školy

