
PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 
V MATERSKEJ ŠKOLE 

 
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a školského 
zákona. 
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný 
zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) 
predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, 
ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (ďalej len „potvrdenie o zdravotnom stave 
dieťaťa“). Prijatie žiadosti bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa považuje za 
porušovanie ustanovenia § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.  
 
Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie 
identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca 
musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj 
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so 
zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.  
 
Spôsob podania žiadosti  
Zákonný zástupca môže podať žiadosť:  
- osobne,  
- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,  
- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.  

(Odporúčanie :  Osobné stretnutie za prítomnosti dieťaťa. Rodičia majú možnosť prezentovať 
a konzultovať svoje predstavy a požiadavky, oboznámiť sa s priestormi MŠ. Stretnutie možno 
dohodnúť telefonicky 038 7669126 kl.105) 

Čas prijímania detí na predprimárne vzdelávanie  
Do materskej školy sa deti prijímajú priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne, 
počas školského roka, sa deti prijímajú vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita. 
  
Termín a miesto podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok. 
Žiadosť sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája. Riaditeľ materskej školy po dohode 
 so zriaďovateľom určí konkrétne miesto a konkrétny termín podávania žiadostí pre nasledujúci 
školský rok.  
 
Prijatie dieťaťa do MŠ:  
Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydal 
rozhodnutie. 

Podmienky prijímania  
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými 
možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.  
V prvom rade musí riaditeľ materskej školy dodržiavať podmienky prijímania detí ustanovené v § 
59 ods. 1 a 2 školského zákona, ktoré možno nazvať „zákonnými podmienkami“.  
Na predprimárne vzdelávanie:  
- sa prednostne prijímajú deti, pre ktorých je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,              
- súrodenci 
- výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku  
( za podmienok osvojených seba obslužných návykov /nepoužíva plienky) 


