Prijatie do·
šl(ôll(y si
nemozno
.
'
vynut1t

Al(o sa
()dvolať
Rodičia si medzi sei
zvyknú posúvať
informácie o odvol;
proti neprijatiudie·
do materskej školy
to je naozaj:

v

;

O prijatí alebo neprijatí do
materskej školy rozhoduje oď
septembra už len riaditel'
predškolského zariadenia
Zo zákona musia škôl ky
p rijať predškolákov a deti
s odloženou školskou
dochádzkou.Otatné
kritériá aj ich poradie
závisí od riaditeľa
materskej školy.
Rodičia

f f Pri prijímaní
·• •·do materskej
školy neplatia ·
škols ké obvody ako
ich poznáme pri
základných školách
a dieťa nemožn o
explici t ne vi azať na
trvalý pobyt.

dvoj- až päťroč
ných detí . zháňali v týchto
dňoch škôlku pre svoje ratolesti. Ak majú v meste viac
možností, zisťovali si, ktorá
škôlka je najlepšia.
Michal Ka l iňák,
Nie je naším zámerom ra ~
hovorca m i nist~rstv a školstva
diť vám, ako si správne vybrať
škôlku. V súčasnosti je totiž aj
v menších mestách problém škôlky dostane, rozhoduje po
dostať dieťa do akejkoľVek , p'ryýkrat iba riaditeľ. Do. J~ho
škôlky.
vôfe nevstUpuje ani školská
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! . -~-- 1 --! -

- -! ... ..l'..........: ....... ľ

-

Akékoľvek odv
• .nemusí primatL
teľa škôlky, aby vaš1
prija,l. Aby ste však n
poň akúsi šancu na ú

l

veľmi jednoznačne
prečo je prijatie váš)
ťaťa také dôležité.
Skúste opísať rodil

tuáciu, a ako ju ov
pripadné neprijatie
dieťaťa do materskej
-Napriklad, že sa '
staráte sám či sama
že v pripade, ak neJ
do práce, hrozí -vá1
noillická chudoba 2
zenie výživy dieťaťa.

.Takzvané od·
2
• sa v prípade
. zriadených obcou
-žiadnym zákonom. r
mať teda štandardi
formu. Dokonca by
·hodnutí riaditeľa o 1
tí ani nemalo byť pt
zortu školstva uved·
učenie o .akomsi
nom prostdedku".
rodič či zákonný z;
má i napriek tomu n
požiadať

riaditeľa

skej školy zriadenej
prehodnotenie ro2
tia," konštatuje hov

me~tach
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~ťa do . _a:kejlá)'t.ifek'·· _::-pryýkfá'ť ibl!:fi~diteľ. Dq_J~lw

·
Chvojková, ti~di~rskej ·školy v Rapliciach, hovorí, že
ý problém arv ich

-irofe ' nevsnípuje ani školskií
štátna inšpekcia, zriaďovateľ
aniTadaškoly.;· "' .
.
Zmena zákona platí od septembra minulého roku, znie
odpoveď ministra
školstva
: tomu, '.že pred Dušána čaploviča ha interperokmi pi:-estavovali · láciu z augU.sta mínulého ro- ·
škôlku o jed~u trie- ka.
To, či vaše dieťa prijmú do materskej školy závisí od viacerých faktorov. Ak ale nieje
Osloven~ riaditeľky mater- · predškolákom, nemusia ho zobrať.
·
ILUSTRACN~ FOTP sME-:- TIBOR souoGYI
Ldostali do situácie,
l odmietnuť poloviských škôl tvrdia, že pri výbere v prvom rade prihliadajú skej školy v Prešoye Tatiana pobyt v danej obci, mestskej tiež odyederua škôlkyt#a,dať,
enýchdetí.
rok je to aj z dôvo- na zákonnú povinnosť brať Daráková.
častí, v ktorej ·sá nachádza aby,vám:.' povedala presn~ .inime veľa ·detí, kto- predškolákov a _d etí s odložeAk by ste sa chceli napri- predmetná materská škola," , formäcie o prijátYch deťoch.
rchádzajúroky, ale- nou školskou <lochádzkou.
klad odvolávať na to, že vy- tvrdí hovorca ministra škols- ' Aby · ste pripadne vedeli -iugu_m~ntovať a pýtať sa riadidloženú školskú doPri rozhodovaní musí ria- braná škôlka je pri vašom tva Mi.chalKaÍiňák.
teľky, prečoinédieťa prijala a
a preto nenastúpia ditef dodržiavať zásady rov- dome, a ~fédä. patri do vášho ..._·'. _,.·
vaše nie.
konštatuje.
·
nakého zaobchádzania a ne- obvodu.. podľa . trvalého. byd- Nemáte právo na
a preto · rozhodnúť, môžu detí diskriminovať.
liska, m!iiľU'sí to zabrať! . < iriforl'nácie o iných deťoch
· "Rodič má· právo len na
,;O~tatné kritériá a ich po,,Vo vzťahu k niaterským
Ak vaše ~ieťa ·nedoVŕši bu- všeobeérié informácie o ťi>očte
. do škôlky prijme a
radie si však už stanovujú školám neplatia pri prijímaní ·•· dúci školský rok šesť rokov, v prijatých a ntiprijatýéh'detía ·
úetne.
riaditelia sami. Napnldad detí školské obvody, ako ich podstate nemáte. šanc:U vy- na ·všeobecné zdôvodnenie,
prednostne zoberú deti, ktoré poznáme pri základných ško- máhafsí:ôä,·ij:a(i,itefky škôlky nie na konkrétne mená," do·rozhoduje
·dáva Kaliňák.
majú v škôlke súrodencov," · láéh a•prijatie dieťaťlihembž~ pŕij'átie: • ':;;~·5W~~!_~::-:.
·
Podľa Káliňfu nemôžete
Katarína Ragáčová csME
ktoré dieťa s~ do ·konštatuje riaditeľka . Mater.- no explicitne viazať ria trvalý
.
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SkeJ SKOly znaat:llt!J UU!-OUU u
prehodnotenie rozhoďnu
tia," konšta,tuje hovorca.re,
zortu škotstva Michal Kaliňák.

· 3• Podobne
ani na cirkevné a· súkromné
materské školy sa nepodá-va klasické odvolanie.
"Nimi vydané rozhodnu' tia o prijatí detí do maters~éjJkoly musia obsahovať
výrok, odôvodnenie ·a pou;· čenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia," dodáva Kaliňák.
.: 4 ·-• Vpripadešpeciálnych
•
-.materských škôl rodičia môžu podať odvolanie
-~- proti rozhodnutiu riaditeľa
· o neprijatí dieťaťa. Roz.hodnu~ie musí obsahovať
túto možnosť.
(rag) .

•"

riedostanete škôlku, žiadajte štát o podporu
1rodeniny dieťaťa ~á pravdepodobnosť, , že vám prispeje. Môžéte požiadať
ajústop
dieťa obecná škôlka ·ne~obe úrad práce o prispevok mi sta;kým dávkam. Ak
rie. Môžete ho dať ~O sú- rostlivosť.
. kromnej. Ak sa vo vašej blízte pracovať,
~ uhradíte výdavky na
· škôlku. štát vám však dá na}
1štáto peniaze, na kosti nachádza.
á te nárok. Môže
MesaČný poplatok sa tu lí- viac230 eur.
ši, samozrejme, aj o-d regiónu.
! napríklad dávka
1estnanosti.
Napriklad v Banskej Bystrici Podpora
stójí v súčasnosti celodenný v nezamestnanosti
;a, najmä · matky, pobyt dieťaťa mladšieho ako ,. Ak nemáte v okolí sú.sa
nepodarilo tri roky na mesiac od 230 do kromnú · škôlku, pripadne
iť dieťa do škôlky, 290 eúr, dieťa nád tri roky bu- nemáte na ňu peniaze a dieťa
tc možností. Väčšina de .budúci ·školský rok platiť .·už prekročilo vek troch rokov~
' .
.ak zname1,1á výpadok · 180eur.
môžete si "predlžiť" rodičov~
· rozpočte rodiny.
v . Bratislave_ vychádzajú skú dovolenku. Nejde však
ceny pri celodennOIJl pobyte oficiálne o rodičovskú : dovo1náškôlka
v súkíoii!Ilých · škÔlkach na ien:ku, pri ktorej vám _zä.mel!tnávateľ musí držať pra!V Ok
mesiac 400 a viac eur.
. ; ' ,. _
Ak dieťa ešte . nedovŕšilo tri covne -miesto.
še dieťa ešte nedovŕši
Ak sa s ním nedohodnete
nbri tri roky, jé vyso- roky, štát vám na škôlku

dieťaťa do škôlky do zamestnania, môžete tiež požiadať
úrad práce o dávky v hmotnej
nú4zi. V nej sa ocitnete, ak prijmy
členov rodjny nedosahujú ani
úroveň životného minima.
životné minimum pre dvojicu s dieťaťom je v súčasnosti
na úrovni 426,7 eura. Pre
osamelého rodiča
s dieťaťom to je 288,51 eura.
štát vám po preukázaní, že
ste v hmotnej núdzi, dá dávku 160,40 eura za mesiac v
· Oávky v hmotnej núdzi
pripade, ak ste pár a máte
V pripade; ak by sa vaša ro- · najViac _štyri deti. Jednotliv ~
dina ocitla na ppÍmiji_fina.n - covi najviac so štyrmi deťmi
čnej priepasti~ tým, že nena- · vyplatí mesačne- 117,20 eura.
(rag)
stúpite . z dôvodu neprijatia

na toin, že vám dá napriklad percent z vymeriavacieho záneplatené voľno, kým sa vám kladu. Najviac v sume
podarí dieťa umiestniť d~ 840eur.
Ak ste pred materskou neškôlky, máte dve možnosti.
Buď sa zapíšete do eviden- pracovali, alebo nechcete ísť
cie nezamestnaných na úrade na úrad práce, môžete ešte
práce a ak ste pred materskou ostať doma. štát za vás bude
pracovali, môžete žiadať o platiť zdravotné poistenie a
dávku v nezamestnanosti. Tú dôchodkové poistenie v Sovám vypočítajú z platu spred ciálnej poisťovni. Aj zdravotnástupu na ti)·a ternej aj Sod.álnej poisťovni
však musíte nahlásiť, že sa
skú. Je
- osobne a celodenne staráte o
. to so
di~ťa do šesť ŕÓkov.
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