PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia
regionálneho školstva vydalo odporúčanie vo veci oznámenia miesta a termínu podávania
žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre nasledujúci školský rok:
Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky odporúčame,
aby materské školy v oznámení termínu podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy
pre nasledujúci školský rok uvádzali termín:
od 30. apríla do 31. mája.
Legislatívne vymedzenie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských
školách
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č.
245/2008 Z. z. a v súlade § 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. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).
Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada:
- rovnakého zaobchádzania a
- zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č.
245/2008 Z. z).
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
- 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.
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
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).
V nadväznosti na skutočnosť, že dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne,
riaditeľka školy nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky (stále ide o
deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí. Deti mladšie ako tri roky (teda deti od
dvoch rokov veku) možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných
zástupcov, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.
V zmysle uvedeného odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky zo dňa 6. 10. 2015, sa zápis do Materskej školy v Habovke pre školský rok
2019/2020 uskutoční v termíne: od 2. mája 2019 – do 11. mája 2019

Zápis a prijímanie detí do materskej školy
(1) Prijatie dieťaťa do MŠ
Do materskej školy sa prijímajú spravidla deti vo veku od 3 do 6 rokov, na základe žiadosti
zákonného zástupcu. Výnimočne možno prijať dieťa mladšie ako 3 roky (§ 59 Zákon č.
245/2008 Z. z.). Riaditeľka školy zverejní po dohode so zriaďovateľom na budove materskej
školy a na inom verejne prístupnom mieste spravidla od 30. apríla do 31. mája miesto a
termín podávania žiadostí na nasledujúci školský rok spolu s podmienkami prijatia.
(2) Podmienky prijatia
Zápis a prijatie detí do materskej školy
Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka v mesiaci máj alebo
v priebehu školského roka na základe žiadosti zákonného zástupcu. Pri prijímaní detí
k začiatku školského roka zverejní riaditeľka školy od 30. apríla do 31. mája na hlavnom
vchode budovy materskej školy, na webovej stránke školy a na výveske Obecného úradu
v Habovke, miesto a čas podania prihlášky spolu s kritéria prijímania. Prednostne sa
prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok
veku. Žiadosť si rodič vyzdvihne v materskej škole. Po jej vyplnení k nej prikladá potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa.
Kritéria prijímania detí do materskej školy:
Zákonné podmienky prijímania detí:
 dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku
 dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy
budú uprednostnené deti, ktoré spĺňajú ostatné podmienky prijímania:
dieťa, ktoré k 31. augustu dovŕši tretí až piaty rok veku dieťa/vekovo najstaršie dieťa
dieťa, ktoré má odporúčanie od lekára / prijať zo zdravotných dôvodov
výnimočne možno prijať aj dieťa od 2-rokov veku, ak to dovolia kapacitné podmienky .
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sa môže prijať na diagnostický pobyt dieťaťa. Riaditeľka školy spolu
so zást.riad. ZŠ pre MŠ rozhodne o forme pobytu s prihliadnutím na individuálne osobitosti
dieťaťa. Po skončení diagnostického pobytu rozhodne o prijatí, alebo neprijatí do MŠ na
základe výsledkov diagnostického pobytu.
Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku
školského roka dostane rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku. V prípade
prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania prihlášky. Rozhodnutie
o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca do 30. apríla
zás.riad. ZŠ pre MŠ.

Ak dieťa do materskej školy nenastúpi do 30 dní od dátumu nástupu uvedeného na
rozhodnutí o jeho prijatí, po upozornení zákonného zástupcu riaditeľka školy na jeho miesto
môže prijať iné dieťa.
Z dôvodu ľahšej adaptácie možno prijať zdravé alebo postihnuté dieťa na adaptačný
pobyt, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ postupne na jednu hodinu, dve a
najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z
MŠ zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Počas adaptačného pobytu zákonný zástupca
uhrádza za dieťa mesačný príspevok. Ak sa dieťa zadaptuje, môže po dohode zákonného
zástupcu so zást.riad. ZŠ pre MŠ pravidelne navštevovať MŠ.
Ak rodič zatajil skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa a jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby sa prejavia až po jeho prijatí, riaditeľka rozhodne o ukončení dochádzky
dieťaťa do materskej školy.

