
Prijímanie detí do MŠ 
 

Vzhľadom na novelu školského zákona, týkajúcu sa § 20 ods. 2, v ktorej sa zmenil 

termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 1.apríla do 30. Apríla 

a zároveň na odporúčanie MŠVVa Š SR, aby bola zabezpečená nadväznosť zápisov do 

základnej školy a následne do materskej školy bol preto na pedagogickej rade konanej dňa 

22.1.2016 prerokovaný spôsob prijímania detí do MŠ.  

Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku roka a to od 30.apríla do 31.mája 

nasledujúceho roku alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita predškolského 

zariadenia.  

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú: 

- spravidla deti od troch do šiestich rokov 

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia 

povinnej školskej dochádzky,  

- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, 

- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami 

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré: 

-  dovŕšili piaty rok veku,  

- deti s odloženou povinnou dochádzkou,  

- deti s dodatočne odloženou povinnou dochádzkou. 

 

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú 

vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým 

kapacitné podmienky). Deti mladšie ako tri roky  (teda deti od dvoch rokov veku) možno 

prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok 

veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne 

odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch 

rokov. 

 

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie 

 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre 

deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. 



Prihlášku si rodič vyzdvihne u riaditeľky materskej školy alebo na webe. 

  

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy 

k začiatku školského roka dostane rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho 

roka, prípadne si ho osobne prevezme u riaditeľky školy a jeho prevzatie potvrdí svojím 

podpisom. O podmienkach prijatia sú rodičia informovaní pri podaní prihlášky. 

 Ak dieťa do predškolského zariadenia nenastúpi do 14 dní od dátumu nástupu 

uvedeného na rozhodnutí o jeho prijatí, vydá riaditeľka školy rozhodnutie o ukončení jeho 

dochádzky a na jeho miesto môže prijať iné dieťa. 

 Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke 

materskej školy najneskôr do 15. júna. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa 

ZŠ nedostal, upozorní riaditeľku materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej 

dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole. 

 Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a uvedenými 

dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto 

problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga, ktorý vo svojom posudku spracuje 

aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa. 

 Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo 

diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľkou materskej školy. O forme pobytu 

sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej 

schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní 

s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa 

do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení dochádzky. 

 

 


