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NÁVRH NA UZNESENIE


Uznesenie č.__/2013

Mestské zastupiteľstvo   v Žiline  schvaľuje

	                     I. Interný predpis Mesta Žilina  o kritériách na prijímanie detí do 

                        mestských  predškolských zariadení 





DÔVODOVÁ SPRÁVA

	     Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č.70/2013 zo dňa 03.05.2013 sa ukladá Odboru školstva a mládeže na Mestskom úrade  v Žiline predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline na prerokovanie a schválenie v zmysle platnej legislatívy interný predpis Mesta Žilina o kritériách na prijímanie detí do mestských predškolských zariadení. 

































MATERIÁL



  interný predpis mesta Žilina o kritériách na prijímanie detí do mestských predškolských zariadení

       
      Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie stanovuje zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole  č. 308/2009 Z.z.
§ 59 zákona  NR SR č. 245/2008 Z.z. 
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
	 ktoré dovŕšilo piaty rok veku
	dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
	dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

         Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní v mieste sídla materskej školy obvyklým spôsobom. 
          O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľ materskej školy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrením príslušného odborného lekára
           Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.

§ 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z.
        Stanovuje ďalšie konkrétne podmienky – žiadosť zákonného zástupcu, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, možnosti prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. (atď) 
         Legislatíva neumožňuje zriaďovateľovi materských škôl Mestu Žilina stanoviť žiadne kritériá na prijímanie detí  na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (zákon NR SR č. 365/2004 Z.z.  antidiskriminačný zákon). 
        Materské školy sú samostatnými právnymi subjektami a o prijatí rozhoduje riaditeľ školy v zmysle § 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


 


