Podmienky zápisu detí na predprimárne vzdelávanie
do MŠ Podhorany – Sokolníky
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v zmysle § 3 Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení Vyhlášky č.
308/2009 Z. z.
Termín zápisu detí do materskej školy Podhorany na ďalší rok je určený mesiac máj
príslušného kalendárneho roka.
Základnou podmienkou je predloženie žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy
a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, kde musí
byť uvedená informácia o zaočkovaní resp. nezaočkovaní dieťaťa.

1.) Podmienky prijatia do materskej školy
Na predprimárne vzdelávanie materská škola prijíma dieťa spravidla od 3 – 6 rokov veku.
Materská škola prednostne prijíma dieťa:
1. ktoré dovŕšilo k 31. augustu 5 rokov
2. dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou
3. dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
4. deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu 4 roky
5. deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu 3 roky
6. deti, ktoré nedovŕšili 3roky sa prijímajú iba v prípade voľných kapacít a vytvorených
vhodných podmienok

2.) Pobyt dieťaťa v Materskej škole možno stanoviť nasledovne:
a) Celodenný pobyt
b) Poldenný pobyt (po dohode zákonného zástupcu dieťaťa s riaditeľkou MŠ)
c) Adaptačný a diagnostický pobyt
Zaradenie dieťaťa do triedy a dĺžku adaptačného alebo diagnostického pobytu,
ktorý je zameraný na postupnú socializáciu a diagnostikovanie, určuje riaditeľka
MŠ po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa (rodičom).
Riaditeľka materskej školy rozhoduje aj o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa (rodiča), ako
i o predčasnom ukončení dochádzky do MŠ.

Rodič si môže prevziať žiadosť v MŠ Podhorany alebo si ju stiahne na www.podhorany.sk
a v deň zápisu ju prinesie už vyplnenú a podpísanú obidvoma rodičmi. K žiadosti sa prikladá
aj potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast a prefotenú kartičku poistenca.
Riaditeľka MŠ rodičom počas zápisu oznámi termín prevzatia rozhodnutia – rodič si
rozhodnutie prevezme osobne u riaditeľky školy, čo potvrdí podpisom kópie rozhodnutia.
Rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do materskej školy obdrží rodič najneskôr do
30.júna príslušného roka.
Ak sa jedná o dieťa so zdravotným postihom, k žiadosti sa prikladá Návrh na vzdelávanie
dieťaťa... s vyjadrením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným
postihom aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Helena Belicová
V Podhoranoch

riaditeľka materskej školy

Ako pomôcť dieťaťu pri vstupe do materskej školy
Vstup dieťaťa do MŠ je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť prináša
zmeny v živote dieťaťa, ale aj rodičov. Pobyt dieťaťa v materskej škole prináša
nasledujúce zmeny pre dieťa – iný režim, prítomnosť iných detí, akceptovanie
iných dospelých osôb, iná možnosť uspokojenia aktuálneho priania a pozornosť
učiteľky sa zameriava na všetky deti. Prispôsobenie sa novým pomerom
predstavuje pre dieťa istú záťaž.
Sú deti, ktoré si v novom prostredí zvykajú ľahšie. Tešia sa do materskej
školy a veľmi ľahko nadväzujú kontakty s dospelými a deťmi v MŠ. Niektoré
deti sa tešia do materskej školy, ale po prvých skúsenostiach odmietajú vstup do
materskej školy a potrebujú čas na adaptáciu. Sú aj také deti, ktoré si len
s ťažkosťami zvykajú na nové prostredie a vstup do MŠ je pre ne nadmernou
záťažou.
Proces prispôsobovania sa na nové prostredie je individuálny, je závislý na
individuálnych osobitostiach každého dieťaťa.
Rodičia môžu uľahčiť vstup dieťaťa do MŠ tým, že mu umožnia zbierať
skúsenosti už predtým a pomôžu mu s požiadavkami vyrovnať sa postupne.
Napr. vytvárať pohodu doma, trénovať odlúčenie, umožniť stretávať sa
s rovesníkmi, zoznámiť dieťa s MŠ ( prechádzka k areálu MŠ), prispôsobiť
denný režim režimu MŠ, podporovať samostatnosť dieťaťa (v sebaobsluhe –
obliekaní, jedle, hygienických návykoch...), nelúčiť sa dlho s dieťaťom (dlhé
lúčenie dieťa zneisťuje a podporuje strach).

Ako pomáha materská škola adaptácii dieťaťa na MŠ
- Umožňuje spoznávanie prostredia
- Vytvorí adaptačný plán pre dieťa v spolupráci s rodičom
- Po dohode s rodičom umožní predlžovanie pobytu dieťaťa v MŠ bez
prítomnosti rodiča
- Umožňuje dieťaťu vziať si obľúbenú hračku, vec
- Vytvára príjemnú, pohodovú a priateľskú atmosféru
- Jednotný prístup učiteliek, vhodný výber metód a foriem práce s deťmi,
príťažlivé prostredie pre deti, zaujímavé aktivity
- Rešpektovanie individuálnych osobitostí detí a partnerský vzťah s rodičmi

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Riaditeľka Materskej školy v Podhoranoch, v zmysle § 59 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v zmysle § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.
o materskej škole v znení Vyhlášky č. 308/2009, oznamuje rodičom
detí, že zápis do Materskej školy na školský rok 2019/2020 bude dňa
2. mája 2019 v budove Materskej školy Podhorany Sokolníky č. 215.

