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PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO  MATERSKEJ ŠKOLY 

 V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje, že pri prijímaní detí bude postupovať v zmysle zákona NR SR č. 

209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

308/2009 Z. z. o materskej škole a v zmysle usmernenia zriaďovateľa k prijímaniu žiadostí na prijatie 

dieťaťa do MŠ. 

TERMÍN PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ 

Žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (ďalej len „rodič“) o prijatie dieťaťa do 

materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú podávať v čase od 1. mája do 31. mája 2021. 

Konkrétny termín (konkrétne dni, prípadne aj časové rozpätie v rámci jednotlivých dní), miesto                   

a spôsob podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) zverejní 

riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy alebo na inom 

verejne dostupnom mieste, vrátane webového sídla materskej školy. Riaditeľka materskej školy spolu                      

s miestom, termínom a spôsobom podávania žiadostí zverejní aj podmienky prijímania detí do 

materskej školy. 

POZOR  ZMENA! 

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez 

povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2021 stáva 

dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je 

predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie 

do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho 

vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať. 

DETI POKRAČUJÚCE V PLNENÍ POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA 

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok; ak dieťa po dovŕšení 

šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o 

pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného 

súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu 

všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča. 

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 

Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie podľa všeobecne platných 

podmienok vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska, a ktoré dosiahlo päť rokov veku do 

31.augusta 2021. 

2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku. 



3. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné 

materiálne, personálne a iné potrebné podmienky - vrátane kapacitných možností školy. 

Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo 

diagnostický pobyt. 

4. Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského 

roka, v prípade voľnej kapacity po zápise. 

5. Na zápis je potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú žiadosť zákonného 

zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od 

všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.  

 

OSTATNÉ PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 

(v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole) určuje riaditeľka ZŠ s MŠ Tuhrina a po prerokovaní 

s pedagogickou radou školy ich zverejňuje na viditeľnom mieste. Ostatné podmienky prijímania detí 

do materskej školy (okrem tých stanovených podľa školského zákona) nesmú byť v rozpore so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov/rodičov o prijatie detí do materskej školy sa v 

školskom roku 2021/2022 uprednostnia pri prijímaní:   

1. deti s trvalým pobytom v obci Tuhrina, 

2. deti s odkladom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

3. deti, ktoré dosiahli 5 rokov veku do 31.08.2021 (povinné predprimárne vzdelávanie), 

4. podľa postupnosti veku od 5 do 3 rokov. 

Materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti od 3 do 6 rokov. Mladšie deti a deti z 

okolitých obcí môže prijať len vtedy, ak to dovoľuje kapacita materskej školy, v súlade s 

prevádzkovým poriadkom materskej školy a zákonom stanoveným maximálnym počtom 

detí  v triede. 

SPÔSOB PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ A PODMIENKY ZÁPISU 

1. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo   

zástupcu zariadenia, ktorú podáva zástupkyni  materskej školy spolu s potvrdením o 

zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o 

povinnom očkovaní dieťaťa. 

2. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca alebo zástupca 

zariadenia môže materskej škole doručiť: 

• osobne  /trieda MŠ/, 

• poštou,  

• prostredníctvom elektronického podania - zaslaním na e-mail: 

zssmstuhrina@gmail.com  (oskenovanú, podpísanú žiadosť). 

 



3. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť.     

Vlastná žiadosť musí obsahovať:   

• osobné údaje o dieťati v rozsahu: a) meno a priezvisko, b) dátum a miesto narodenia, 

c) adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle 

zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, d) rodné číslo, e) štátna 

príslušnosť, f) národnosť,            

• osobné údaje o zákonných zástupcov dieťaťa v rozsahu: a) meno a priezvisko a 

adresa trvalého pobytu, b) adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, 

ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie. 

 

4. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa 

na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Úplná žiadosť obsahuje: správne vyplnenie žiadosti, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa - 

spôsobilosť navštevovať MŠ, ktorého súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní. 

K zápisu je potrebné  priniesť: 

·        preukaz poistenca (dieťaťa), 

.       rodný list dieťaťa ,  

.       občiansky preukaz zákonného zástupcu. 

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. 

júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie 

dieťaťa začať (t. j. pre školský rok 2021/2022 do 15. júna 2021). 

                                                                                                      

 

                                                                                                                 

                                                                                                             Mgr. Zlata Chovancová 

                                                                                                                      riaditeľka školy 

 


