Všeobecné záväzné nariadenie obce Oborín
Č. 1/2021

o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole,
ktorej zriaďovateľom je Obec Oborín
Obec Oborín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský
zákon”) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona č. 569/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie

Čl. I.
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie”) určuje podmienky prijímania
dieťaťa na výchovu a vzdelávanie v Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda
Oborín č. 52 – Abara 52, 076 75 Oborín, ktorej zriaďovateľom je Obec Oborín (ďalej ako „MŠ”).
2. Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie určuje riaditeľ
MŠ (ďalej ako „riaditeľ”) po dohode so zriaďovateľom. Termín podávania žiadostí zverejní
riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ obvyklým spôsobom, na úradnej tabuli
obce, spravidla od 15. februára do 15. marca.
3. Miestom podávania žiadostí je Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda,
Oborín č. 52, 076 75 Oborín.
Čl. II.
Podmienky prijímania detí do MŠ
1. O prijatí dieťaťa do MŠ rozhoduje riaditeľ školy:
a) na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spolu s potvrdením o zdravotnom stave
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, s uvedením údaja o povinnom očkovaní,
b) pre nasledujúci školský rok, vo veku od 3 – 6 rokov, v prípade uvoľnenia miesta počas školského
roka alebo v prípade dostatku miesta rozhodne riaditeľ MŠ o prijatí aj počas školského roka,
2. ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie
všeobecného lekára pre deti a dorast.

3. Pri záujme o prijatie, ktorý presahuje kapacitu materskej školy, zohľadňuje riaditeľ MŠ
nasledovné kritériá na prednostné prijímanie detí:
a) dovŕšili päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka (predškoláci)
b) dovŕšili šesť rokov, ale nedosiahli školskú spôsobilosť – pokračovanie v plnení povinného
predprimárneho vzdelávania
c) nedovrišili päť rokov veku – výnimočné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
d) trvalý pobyt dieťaťa a jedného zákonného zástupcu v obci Oborín
e) nástup do MŠ od začiatku školského roku a po dovršení 3 rokov dieťaťa k tomuto termínu
f) súrodenec už prijatého dieťaťa, ktorý splňa podmienku v bode 2 písmeno d)
g) je rodič zamestnancom v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oborín
4. Prijímanie detí do MŠ sa bude realizovať podľa poradovníka, ktorý sa vytvorí zoradením
prihlášok, podľa dátumu narodenia dieťaťa a zohľadnením kritérií podľa bodu 2, pričom sa
bude prihliadať na poradie dôležitosti kritérií zoradených v písmenách a) až g). Pri
zohľadňovaní kritérií podľa bodu 2 sa prihliada na ich kumuláciu, pričom kumulácia kritérií u
jedného dieťaťa znamená jeho prednostné prijatie do MŠ voči dieťaťu, u ktorého kumulácia
kritérií nenastala, alebo u ktorého je súčet kumulovaných kritérií menší.
5. Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa vydáva
riaditeľ MŠ na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu
rodiča spravidla do 15. júna kalendárneho roka. Skutočnosti uvedené podľa bodu 2 písmeno
d) preukazujú zákonní zástupcovia čestným prehlásením a riaditeľ MŠ v spolupráci so
zriaďovateľom overí tieto skutočnosti.
6. V prípade uvoľnenia miesta počas školského roka rozhodne o prijatí tých detí, ktoré spĺňali
kritériá na prijatie podľa bodu 2, ale z kapacitných dôvodov nebolo možné ich žiadosti vyhovieť.
Prijímanie detí bude pokračovať podľa vytvoreného poradovníka z podaných žiadostí na
prijatie. Na uvoľnené miesto bude prijaté prvé dieťa v poradí, ktoré spadá do kategórie
potrebného veku.
7. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom
zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu, dve a najviac štyri
hodiny.
8. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným
zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

Čl. III.
Rozhodovanie riaditeľa MŠ
1. Riaditeľ MŠ rozhoduje o:
a) Prijatí dieťaťa do materskej školy.

b) Zaradení dieťaťa do triedy a dĺžke adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa, ktorý
je zameraný na postupnú socializáciu a diagnostikovanie, po prerokovaní so zákonným
zástupcom.
c) Prerušení dochádzky dieťaťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
d) Predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne
vzdelávanie.
2. O prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a prípadne o jeho zaradení na adaptačný
alebo diagnostický pobyt v MŠ rozhoduje riaditeľ do 30 dní od ukončenia prijímania
žiadostí podľa Čl. II ods. 1 písm. a). V ostatných záležitostiach rozhodne riaditeľ do 30 dní,
od kedy nastala skutočnosť rozhodujúca pre vydanie rozhodnutia. O prijatí alebo neprijatí
dieťaťa riaditeľ školy písomne informuje zákonného zástupcu.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s prijímaním detí na predprimárne vzdelávanie v materských
školách neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne
predpisy zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov.
2. Obecné zastupiteľstvo v Oboríne sa uznieslo na tomto nariadení dňa 10.12.2021, ktoré
nadobudne účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Oborín.

V Oboríne, dňa 10.12.2021

Arpád Csuri
starosta obce

