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Stanovisko Komisie školstva OZ zo dňa:

U Z N E S E N I E ......-IV./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení)
v spojení s ustanovením § 5 ods. 7 písm. a) zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

a) b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o prijímaní detí do Materskej školy, Horná 11, Šenkvice
na školský rok 2018/2019
b) s ch v a ľ u j e - n e s ch v a ľ u j e
predložený návrh na počty prijímaných detí a počty tried
Materskej školy, Horná 11, Šenkvice pre školský rok 2018/2019

- bez pripomienok
- s pripomienkami

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Informácia o prijímaní detí do MŠ na školský rok 2018/2019
3. Návrh na počty prijímaných detí a počty tried pre školský rok 2018/2019.

MŠ na školský rok 2018/2019
1. Zápis do materskej školy
Dňa 24.04.2018 prebiehal v Materskej škole, Horná 11, Šenkvice Zápis detí do materskej školy na
školský rok 2018/2019.
Zákonní zástupcovia spolu s deťmi mali možnosť navštíviť priestory materskej školy a zapísať dieťa na
predprimárne vzdelávanie, t.j. podať Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.
2. Priebeh prijímania detí
V zmysle zákona MŠ SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009
Z.z. , riaditeľka materskej školy na základe podaných Žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ rozhodne
o prijatí, príp. neprijatí na základe zákonom stanovených podmienok: na predprimárne vzdelávanie
v materská škola prijíma spravidla deti od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno
prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili šiesty
rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo
dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, dieťa
s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým
začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky
zákonný zástupca dieťaťa predkladá riaditeľke MŠ spravidla do 30.apríla príslušného roka. V prípade
odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, je rodič povinný oznámiť to včas v materskej
škole.
Celkovo bolo podaných 71 žiadostí o prijatie do MŠ. Po odchode detí na povinnú školskú dochádzku,
bude možné prijať do materskej školy k 02.septembru 2018 61 detí, z toho 40 detí nastúpi na
dochádzku do Materskej školy na Hornej ul.č. 11 a 21 detí do Elokovaného pracoviska na Záhradnej
ul.č.1. Neprijatých bude k 02.09.2018 10 detí.

Šenkvice, 13.06.2018
Spracovala: Mgr.Monika Khúlová,
riaditeľka materskej školy

Návrh na počty prijímaných žiakov a počty tried pre školský rok 2018/2019
Kapacita materskej školy v Šenkviciach dovoľuje k 02.septembru 2018 prijať 61 detí. Pri rozdeľovaní detí do
tried vychádzame z §28 zákona 245/2008 Z.z. Školského zákona:
Najvyšší počet detí v triede materskej školy je:
a) 20 v triede pre troj-až štvorročné deti,
b) 21 v triede pre štvor- až päťročné deti
c) 22 v triede pre päť- až šesť ročné deti
d) 21 v triede pre troj- až šesť ročné deti.
Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu, 32a) najvyšší počet detí v triede podľa odseku 9 sa môže
zvýšiť o tri deti z dôvodu
a) zmeny trvalého pobytu dieťaťa,
b) zaradenia dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v materskej škole,
c) odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočného odkladu plnenia povinnej školskej
dochádzky
d) zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej škole,
V školskom roku 2017/2018 navštevovalo materskú školu (stav k 15.06.2018) 205 detí, z toho 131 detí
navštevovalo Materskú školu na Hornej ul.č.11 a 74 detí navštevovalo Elokované pracovisko na Záhradnej
ul.č.1. V školskom roku 2017/2018 opustí brány materskej školy 56 predškolákov ( z toho 41 detí z MŠ Horná a
15 detí z EP Záhradná). Navrhované počty detí v jednotlivých triedach materskej školy pre školský rok
2018/2019 pri dodržaní hygienických a bezpečnostných podmienok sú:
Zloženie tried

Návrh na počet
detí

1.trieda: štvor- až päťročné deti

24

2.trieda: troj-až štvorročné deti

21

3.trieda: päť- až šesť ročné deti

25

4.trieda: päť- až šesť ročné deti

25

5.trieda: troj-až štvorročné deti

21

6.trieda: štvor- až päťročné deti

19

7.trieda: päť- až šesť ročné deti (Elokovaná)

23

8.trieda: štvor- až päťročné deti (Elokovaná)

21

9.trieda: troj- až šesť ročné deti (Elokovaná)

20

10.trieda: troj-až štvorročné deti (Elokovaná)

15

Spolu

214

Šenkvice, 13.06.2018
Spracovala: Mgr.Monika Khúlová,
riaditeľka materskej školy

