
ZŠ s MŠ Tuhrina, Tuhrina 4, 082 07 Tuhrina 

OZNAM 

o termíne a podmienkach prijímania detí do MŠ  

     Riaditeľstvo  Materskej školy v Tuhrine po dohode so zriaďovateľom Obcou Tuhrina a v súlade 

s legislatívou určuje zápis detí pre školský rok 2019/2020 nasledovne: 

Termín   na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:  

                 od 30. apríla  – do 31. mája 2019 v čase od 7,30. do 12,00. hod. 

Miesto    podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:  Materská škola Tuhrina 

Podmienky na prijatie: 

·         dieťa od troch do šiestich rokov veku 

·         dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej 

dochádzky (rozhodnutie riaditeľa školy odovzdať do 15.05. príslušného roku) 

·         dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie 

povinnej školskej dochádzky 

        Prednostne sa prijímajú: 

·         deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov / predškoláci / do 31.08.príslušného kalendárneho roku 

·         deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

·         deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou 

  Ostatné kritéria: 

·          dátum podania prihlášky 

-         deti budú prijaté v postupnosti podľa veku 

  Forma a priebeh zápisu: 

·         deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zástupkyni  

RŠ pre MŠ  

·         žiadosť si rodič môže vyzdvihnúť v materskej škole (alebo na www.zsmstuhrina.sk ) 

·         zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od 

všeobecného lekára pre deti a dorast 

  K zápisu je potrebné priniesť: 

·        vyplnenú žiadosť potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast, 

·        preukaz poistenca (dieťaťa), 

.       rodný list dieťaťa /k nahliadnutiu/, občiansky preukaz zákonného zástupcu, 

http://www.zsmstuhrina.sk/


·        ak ide o dieťa so zdravotným  postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie 

príslušného zariadenia  výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre 

deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného 

odborného lekára.                                                                                   

     Prijatie dieťaťa: 

·        Po skončení zápisu riaditeľka základnej školy s materskou školou rozhodne o prijatí resp. 

neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o 

materskej škole. 

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  rodičia dostanú  do 21. 

júna 2019. 

 

                                                                  

                                                                   .............................................................. 

                                                                                   Mgr. Zlata Chovancová 

                                                 riaditeľka školy 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Súhlas dotknutej osoby 

/v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ 

 

Dolupodpísaný/-á ........................................................................................................................, 

 trvalým bydliskom......................................................,  

zákonný zástupca dieťaťa .......................................................................................................... , 

 nar. .......................................................................... , 

 trvalým bydliskom....................................................., 

Dávam Materskej škole Tuhrina č. 27  súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom: 

 zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí na webovom sídle materskej školy ,  
v rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov školy, individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí, 

  zverejňovania výsledkov športových podujatí na webovom sídle školy/školského zariadenia, príp. 
na webovom sídle IS športu resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko, rok 
narodenia, trieda, názov školy, 

 Aktuality o dianí v MŠ, fotografie zo školských podujatí  
 

 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov  pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem  na celé 

obdobie dochádzky dieťaťa do MŠ. 

  

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a R EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti 

prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.  

 

 V Tuhrine dňa  

 

 ......................................................... 

                podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidlá pre prijímanie detí do materských škôl 

Legislatívne vymedzenie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ: 

 § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 § 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole 

 § 7 a ods.5 zákona č. 325/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení 

 § 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 § 3 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti 

a mládež 

 



Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada: 

 rovnakého zaobchádzania 

 zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 

245/2008 Z.z.) 

Prijímanie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: 

 spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, 

 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-vzdelávacími potrebami Zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška 

MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy 

vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami musí zvážiť, či: 

o na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky 

(personálne, priestorové, materiálne atď.), 

o bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť. 

Prednostné prijímanie dieťaťa predprimárne vzdelávanie: 

 ktoré dovŕšilo piaty rok veku, 

 s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 

 s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 

Výnimočné prijímanie dieťaťa – do materskej školy možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú 

vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné 

podmienky) 

Podmienky prijímania 

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej 

materskej školy. 

Riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí zverejní aj 

podmienky prijímania detí do materskej školy. 

Pri prijímaní detí musí riaditeľ materskej školy dodržiavať ustanovenie § 28 ods. 9 zákona č. 

245/2008 Z. z. vo vzťahu k najvyšším počtom detí v triede. 

V prvom rade riaditeľ akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.; 

môžeme ich nazvať aj „zákonné podmienky“. 

Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s §3 ods.2 vyhlášky MŠ 

SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí – robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej 

rade školy. 



 riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí na 

prijatie dieťaťa do materskej školy a zároveň zverejní aj podmienky prijímania. 

 žiadosti je však možné podávať aj mimo schváleného termínu a to: od 30. apríla do 

31. mája 

 dieťa do materskej školy sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu 

 spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie 

o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si rodič môže stiahnuť aj na web-sídle školy ( tlačivo môžete 

obdržať aj pri zápise v materskej škole) 

Rozhodnutia: 

 rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ vydáva riaditeľ školy najneskôr do 

konca júna 

 kompetenciu rozhodovať o prijímaní do materskej školy majú riaditelia materských 

škôl ustanovenú v § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. 

 

 

 

 

 

 

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKÁCH 

PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú 

deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky 

MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 

308/2009 Z. z. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa: 

 

 

dochádzky a 

vinnej 

školskej dochádzky. 

Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ: 



 

 

začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, 

žené plnenie povinnej 

školskej dochádzky, 

-vzdelávacími potrebami. 

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti 

zákonného zástupcu, ktorú si rodičia môžu vyzdvihnúť MŠ v čase od 

6.45 hod. - 8.00 hod. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je potrebné 

potvrdiť od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave 

dieťaťa. 

Miesto prijímania žiadostí na školský rok 2019/2020 : 

MŠ Dolná Tižina 217, 013 04 

Termín: od 30.04.2019-31.05.2019 

Čas: od 10.00 hod. – 12.00 hod. 

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k 

začiatku školského roku 2019/2020 dostane rodič 

najneskôr do 30 . júna príslušného kalendárneho roku. 

 

 

 

 

 

 

 


