Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Želiezovce
č. 2/2016
o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole
v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Želiezovce
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, 59 zákona č. 245/2008 Z. z o
výchove a vzdelávaní (ďalej „školský zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 a § 6
zákona č. 596/2003 Z z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.

§1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje prijímanie dieťaťa na výchovu a
vzdelávanie v materských školách v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Želiezovce. Mesto
Želiezovce je zriaďovateľom nasledovných materských škôl:
a) Materská škola, SNP 93, 937 01 Želiezovce
b) Materská škola, SNP 9, 937 01 Želiezovce
c) Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, SNP 9, 937 01 ŽeliezovceZselíz.
(2) Miesto a termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie určuje
riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom. Miestom podávania žiadostí je sídlo
materskej školy. Miesto podávania žiadostí zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na
budove materskej školy, na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta spravidla
od 30.apríla do 31.mája. Miesto a termín podávania žiadostí bude vyhlásené aj mestským
rozhlasom.

§2
PODMIENKY NA PRIJATIE DIEŤAŤA
(1) O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľka:
a) na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spolu s potvrdením o zdravotnom stave
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
b) pre nasledujúci školský rok, vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, v prípade
uvoľnenia miesta počas školského roka alebo v prípade dostatku miesta rozhodne riaditeľka
materskej školy o prijatí aj počas školského roka. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť
prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, o ktorých
rozhoduje riaditeľka školy, najmä základné hygienické návyky dieťaťa, samostatnosť v jedení,
obliekaní a pod.
(2)V prípade záujmu o prijatie, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy, zohľadňuje riaditeľka
materskej školy nasledovné podmienky na prednostné prijímanie dieťaťa:
a) s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
b) s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
c) ktoré dovŕši piaty rok veku,

d) s trvalým pobytom v meste Želiezovce,
e) dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky a rodič nastupuje do zamestnania. V prípade rovnakej naliehavosti
prijatia dieťaťa je rozhodujúce, či obaja rodičia sú zamestnaní.
(3)Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca
riaditeľke materskej školy spravidla do 30. apríla kalendárneho roka. Rozhodnutie
o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca
spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave
dieťaťa. Skutočnosti uvedené v čl. 2 ods. 2 písm. d) preukazujú zákonní zástupcovia čestným
prehlásením a riaditeľka materskej školy overí tieto skutočnosti v evidencii obyvateľov na
Mestskom úrade v Želiezovciach. Ak nie je naplnená kapacita materskej školy môže riaditeľka
prijať na predprimárne vzdelávanie i dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v meste Želiezovce.
(4) V prípade uvoľnenia miesta počas školského roka rozhodne riaditeľka o prijatí tých detí, ktoré
spĺňali kritéria na prijatie podľa bodu 2, ale z kapacitných dôvodov nebolo možné ich žiadosti
vyhovieť.
(5) Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka a po prerokovaní s pedagogickou radou školy
zverejní na úradnej tabuli mesta.
(6) Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej
školy.
(7) Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá
riaditeľka materskej školy najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka.

§3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky a
osobitnými predpismi.
(2) Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach dňa 25.02.2016 uznesením č. 25/2016 schválilo toto
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Želiezovce č. 2/2016 o prijímaní detí na predprimárne
vzdelávanie v materskej škole v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Želiezovce.
(3) Zmeny tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 14. marca 2016.

Ing. Ondrej Juhász v.r.
primátor mesta

Vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa: 29.02.2016

