Materská škola Hatné č.128, 018 02 Dolná Maríková

Vstup do akejkoľvek väčšej detskej komunity predstavuje významný okamih v živote
dieťaťa. Pri prvom vstupe do materskej školy je náročnejšie to, že dieťa zostáva prvýkrát bez
blízkeho kontaktu s rodičmi a proces adaptácie býva často náročný a dlhodobý.
Dôležitú úlohu tu hrajú osobnostné vlastnosti, predchádzajúce skúsenosti, no aj pohľad,
názory a výchovné pôsobenie rodičov. Niektoré deti sa vyrovnávajú s nástupom do
materskej školy okamžite, iné sa dlhé obdobie trápia spolu s rodičmi.

Termín a miesto podávania žiadostí o prijatie
dieťaťa


Podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie do MŠ v Hatnom, bude prebiehať
v období od 30. apríla do 31. mája 2017.

Presný termín bude oznámený priamo v MŠ alebo u zriaďovateľa, ktorou je obec Hatné
(prostredníctvom médií, informačných tabuli).
Žiadosť o prijatie dieťaťa sa podáva priamo v škôlke, k rukám riaditeľky alebo poverenej
osoby.


Riaditeľka materskej školy postupuje pri prijímaní písomných žiadostí od zákonných
zástupcov v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. a § 3 vyhlášky MŠ SR č.
306/2008 Z. z..



Škôlka ma vypracované svoje formuláre prihlášky dieťaťa. Ich súčasťou je aj miesto,
na ktoré potvrdzujú všeobecní lekári pre deti a dorast zdravotný stav dieťaťa.

Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť
napísanú rukou, musí však obsahovať potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží
okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Na prijatie dieťaťa so špeciálnymi
výchovno– vzdelávacími potrebami nemá materská škola vytvorené podmienky (personálne,
materiálne ani priestorové).

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ


Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov
jeho veku.



Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s
dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.



Do škôlky sa deti prijímajú priebežne alebo pre nasledujúci školský rok (v čase zápisu do
materskej školy). Priebežne sa do materskej školy prijímajú počas roka deti vtedy, ak je
v materskej škole voľná kapacita.



Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku,( ak sú
obaja rodičia zamestnaní), ak na to existujú materiálne, personálne a iné potrebné
podmienky, vrátane kapacitných možností materskej školy. Dieťa musí byť „odplienkované“.

Niekoľko rád, aby ste nástup do materskej školy
zvládli bez stresu:














Už pred vstupom do materskej školy by sa malo dieťa vedieť zaobísť krátku dobu bez
mamy. Príležitostné odlúčenie umožní dieťaťu získať istotu, že mu mama neutečie a že sa
vráti. Tieto prvé skúsenosti sa pozitívne prejavia len vtedy, keď sa rodičia vrátia
v dohodnutú dobu.
Rozprávajte sa s ním o tom, že onedlho pôjde medzi iné deti, že sa tam budú spolu hrať,
kresliť, veľa sa naučia a vždy pre neho prídete. A ešte pred nástupom sa choďte
s dieťaťom poprechádzať do blízkosti materskej školy a preskúmajte s ním okolie.
Nestrašte ho nástupom do materskej školy a ani nedovoľte nikomu z okolia, aby ho
podobným spôsobom zastrašoval. Dieťaťu sa tým už dopredu podsúva strach a obavy.
Ak nechcete, aby vaše dieťa vnímalo škôlku ako niečo, čo je „za trest“, musíte si dávať
pozor na to čo hovoríte. Pred dieťaťom by ste mali o škôlke hovoriť len pozitívne.
Vždy je lepšie, ak o zvláštnostiach dieťaťa už dopredu poinformujete učiteľku, ako keby
vás mala ona upozorniť na veci, ktoré sú vám známe, len ste ich nepovedali (napr.
alergie, zlozvyky, palček v ústach, obhrýzanie nechtov a pod.)
Komunikujte s učiteľkou s úsmevom. Ak máte výhrady k jej prístupu k dieťaťu, nikdy to
neriešte v jeho prítomnosti.
Nepúšťajte sa do dlhých rečí s učiteľkou hneď ráno. Ak vás zaujíma, ako sa darí vášmu
dieťaťu, informujte sa radšej popoludní, pred odchodom z materskej školy.
Pri nástojčivom plači až afektoch sa snažte dieťa odovzdať učiteľke čo najrýchlejšie, bez
zbytočného dlhého lúčenia, tíšenia, prehovárania. Dajte mu na vedomie, že viete, že sa
mu to nepáči, ale ubezpečte ho, že určite poň prídete.
Rodič by určite nemal prežívať pocity viny z toho, že dieťa je v materskej škole, ale
vnímať tento moment z pozitívnej strany. Vyvarovať sa musí aj prezentovaniu svojich
obáv z toho, či dieťa vstup do materskej školy zvládne. Budúci škôlkar totiž napätie
a strach vycíti a bude reagovať podobne ako jeho ustráchaná a vystresovaná mamička.



Pre uľahčenie vstupu do materskej školy okrem emocionálnej pripravenosti je potrebné,
aby bolo dieťa čo najviac samostatné aj v sebaobslužných činnostiach.

Škôlkar by mal ovládať pred nástupom do materskej
školy:
-

základné hygienické návyky( používanie WC, používanie mydla, umývanie a utieranie
rúk, česanie, používanie vreckovky)
nemá mať plienky
mal by samostatne jesť a piť(nemusí však vedieť sám používať príbor)
nie je nevyhnutné, aby sa vedel celkom sám obliecť, vyzliecť, uviazať si šnúrky
poznať si svoje veci
mal by byť pri obliekaní aktívny
udržať pozornosť, vedieť sa chvíľu sústrediť
byť schopné odpútať od rodičov.
Samozrejme, nečakajte, že vaše dieťa si nepoplače počas prvých dní v škôlke. To je
normálna reakcia, ktorá sa dá zvládnuť. Ak by to však pretrvávalo dlhšie (viac ako
mesiac), dieťa pravdepodobne nie je ešte zrelé byť bez rodiča a treba počkať, či skúsiť
dieťa odpútať (napríklad tým, že ho bude do škôlky vodiť stará mama či starý otec)

Čo sa Vás v prihláške škôlka môže pýtať
Riaditeľ materskej školy v prihláške môže požadovať informácie iba v rozsahu § 11 ods. 6
školského zákona, ktorý vymedzuje právo pre školy a školské zariadenia získavať a
spracovávať osobné údaje a to:


o deťoch a žiakoch v rozsahu

o

meno a priezvisko,

o

dátum a miesto narodenia,

o

bydlisko,

o

rodné číslo,

o

štátna príslušnosť,

o

národnosť,

o

fyzického zdravia a duševného zdravia,

o

mentálnej úrovne, vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej
diagnostiky,



o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka

o

meno a priezvisko,

o

adresa zamestnávateľa,

o

trvalé bydlisko,

o

telefonický kontakt.

Rozhodnutie o prijatí či neprijatí dieťaťa do
škôlky
Toto rozhodnutie si zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne u riaditeľky
materskej školy (v prípade, že sa nedá zákonnému zástupcovi prísť osobne mu bude
doručená poštou).
V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt
dieťaťa v materskej škole.
V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže
riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky
dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

