Mestský úrad Kolárovo
_________________________________________________________________________

Na 5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 30. 03. 2015
K bodu rokovania číslo: 5 h )

Informatívna správa o počte zapísaných detí do materských škôl
na školský rok 2015/2016

Predkladá: Ing. Imrich Takács, Spoločný školský úrad Kolárovo

Spracoval: Ing. Imrich Takács, Spoločný školský úrad Kolárovo

Uložené prejednať v komisiách:
Komisia školstva, výchovy a vzdelávania
MsR

Materiál obsahuje: Tematický materiál v prílohe
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1) Návrh na uznesenie: Határozati javaslat
A) MsZ berie na vedomie- Gúta Város Képviselő-testülete tudomásul veszi
1. Informatívnu správu o zápise detí do materských škôl na školský rok 2015/2016.
Tájékoztató jelentést az óvodákba történő beíratásról a 2015/2016-os tanévre.

2) Tematický materiál:

riaditelia odovzdali potrebné materiály

3) Súvisiace právne normy:
- Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
- Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole
- Vyhláška MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008
o materskej škole

4) Skratky:
ZŠ- základná škola
ET- elokovaná trieda
OŠD- odložená školská dochádzka
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Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Kolárovo prebiehal v súlade s metodickým materiálom k prijímaniu detí
vydaným Spoločným školským úradom v Kolárove.
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách upravuje §59 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(školský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o
materskej škole v znení neskorších predpisov.
Termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (hlavné
zápisné obdobie) na školský rok 2015/2016 bol v čase od 16. februára 2015 do 27. februára
2015. Obyvatelia mesta boli včas informovaný o zápise do materských škôl
prostredníctvom komunikačných kanálov.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov
veku. Do materských škôl je možné prijímať aj deti pod tri roky veku. Tieto deti môžu byť
prijaté len v prípade, keď najprv boli prijaté deti od troch rokov veku, deti, ktoré dovŕšili
piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deti
s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky za predpokladu, že
v konkrétnej materskej škole sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné
podmienky.
Rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2015/2016
budú vydané najneskôr do 30. apríla 2015 alebo do 30 dní od podania žiadosti.
Pri vydávaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok
2015/2016 vydaný do 30. apríla 2015 riaditeľka dodržuje §28 ods. 9 , písm. a)-d) zákona
č. 245/2008 Z. z. školský zákon v znení neskorších predpisov, pričom najvyšší počet detí
v triede môže byť:
• 20 v triede pre troj- až štvorročné deti,
• 21 v triede pre štvor- až päťročné deti,
• 22 v triede pre päť- až šesťročné deti,
• 21 v triede pre troj- až šesťročné deti.
Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2015/2016
budú vydané do 30. apríla 2015 alebo do 30 dní od podania žiadosti.
K rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok
2015/2016 riaditeľka priloží neformálny dodatok pre zákonného zástupcu o čase
prehodnotenia rozhodnutia. Tieto rozhodnutia budú prehodnotené do 15. septembra 2015
v zmysle §28 ods. 10 , písm. a)-d) zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon v znení
neskorších predpisov, pričom najvyšší počet detí v triede sa môže navýšiť o tri deti
z dôvodu:
• zmeny trvalého pobytu dieťaťa,
• zaradenia dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v
materskej škole,
• odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočného odkladu
plnenia povinnej školskej dochádzky alebo
• zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v
materskej škole
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s dodržaním zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o
podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.
Výsledky zápisu do materských škôl na školský rok 2015/2016 ku dňu 12. 3. 2015 boli
nasledovné:
MŠ Brnenské nám.16

Voľné miesto od 2.9.2015:

MŠ Brnenské námestie 16
31/39

Počet vydaných žiadostí:
Počet zapísaných detí:
Zo zapísaných narodené v roku 2013:
Počet voľných miest

ET Lesná 8.
19/25

40
31
3
0/8

20
17
5*
2/8

Z 5 zapísaných žiadali prijatie do MŠ 3 iba od 1.1.2016.
Voľné miesta sú zadané základné a zvýšené v jednotlivých triedach o 3 detí.
MŠ Lesná 10
Lesná 10

ET na L8

Spolu

Kapacita

84

42

126

Kapacita s rezervou 12+6= 18 detí

96

48

144

Aktuálny počet detí

89

48

137

Deti zapísané do ZŠ

22

23

45

Predpokladaný odklad PŠD

2

3

5

Predpokladaný počet detí odchádzajúcich do ZŠ

20

20

40

Počet voľných miest pred zápisom

15

14

29

Rezerva

12

6

18

Počet podaných žiadostí na školský rok 2015/2016

13

1

14

Počet vydaných ešte nevrátených žiadostí

7

3

10

Počet voľných miest s ponechaním rezervy

2

13

15

Počet voľných miest s vyčerpaním rezervy

14

19

33

Počet voľných miest v prípade vrátenia žiadostí

-5

10

5

Počet voľných miest v prípade vrátenia žiadostí
a vyčerpania rezervy

9

16

25

4

5

Cirkevná materská škola
Podľa informácií do materskej školy bude prijaté 2 dieťa.

Kolárove, dňa 16. 3. 2015

Ing. Imrich Takács
Spoločný školský úrad
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