LEGISLATÍVA K PRIJÍMANIU DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH:
·
§ 59 ZÁKONA Č. 245/2008 Z. Z.,
·
§ 3 VYHLÁŠKY MŠ SR Č. 306/2008 Z. Z. O MATERSKEJ ŠKOLE A V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV,
·
§ 3 VYHLÁŠKY MZ SR Č. 527/2007 Z. Z. O PODROBNOSTIACH A POŽIADAVKÁCH NA ZARIADENIE PRE DETI
A MLÁDEŽ,
·
§ 7 ZÁKONA Č. 325/2012, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 597/2003 Z. Z. O FINANCOVANÍ ZŠ, SŠ A
ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej
školy.
( na šk.rok. 2018/2019 – 17 voľných miest)
V prvom rade riaditeľ akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.; môžeme
ich nazvať aj „zákonné podmienky“:
- prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, (Vek 5r.)
- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky (OŠD)
- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. (DOŠD)
Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.
306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy.
Prijímanie dieťaťa nemožno explicitne viazať na trvalý pobyt v danej obci/meste, mestskej časti, v
ktorej sa nachádza predmetná materská škola. Kompetencia určiť ostatné podmienky prijímania detí
do materskej školy je platnými právnymi predpismi ustanovená len pre riaditeľa materskej školy a
nie pre zriaďovateľa. Zriaďovateľ nemá kompetenciu určovať ostatné podmienky prijímania detí do
materskej školy všeobecne záväzným nariadením.
Poznámka: Zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením, v súlade s § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.,
určuje len výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole a tiež podmienky uhrádzania, príp. neuhrádzania tohto príspevku.
Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými
právnymi predpismi (napr. v rozpore so školským zákonom, s antidiskriminačným zákonom atď.) a
nesmú byť diskriminujúce a obmedzujúce práva dieťaťa alebo zákonných zástupcov. Riaditeľ nesmie
ako podmienku prijatia dieťaťa stanoviť napr. zamestnanosť zákonných zástupcov alebo trvalý
pobyt v danej obci/mesta, súrodenec v MŠ.
Na základe vyššie uvedeného Pedagogická rada MŠ Hviezdoslavov 51 prerokovala podmienky na
prijímanie detí na šk.rok 2018/2019 a odsúhlasila , že prednostne prijmú deti podľa vyššie uvedenej
legislatívy (Vek 5r., OŠD, DOŠD) a v prípade vyššieho počtu záujemcov ako je kapacita budú deti
prijímané podľa veku od najstaršieho dieťaťa .
S účinnosťou od 1. septembra 2013 je v platnosti novela zákona č. 245/2008 Z. z. Od nadobudnutia
účinnosti tejto novely, už do procesu prijímania detí do materskej školy okrem riaditeľa materskej školy
nevstupuje žiadny iný subjekt (do 31. augusta. 2012 vstupovala do tohto procesu Štátna školská inšpekcia a
do 31. augusta 2013 aktívne do tohto procesu vstupoval zriaďovateľ a rada školy).

