
SMERNICA 
 
na prijímanie detí do Materskej školy sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, 934 05 
Levice   
 
 
 

 Účinnosť:01.05.2019 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

SMERNICA 

č.  1/2019 
  
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Vypracovala: Adriana Lieskovská DiS. Podpis: 



Revidované/ dňa Druh revidovania/ Podpis 

 

28.8.2019 

Zákony  

Obsah zákonov 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Vnútorná smernica na prijímanie detí do materskej školy 

Pri prijímaní detí do materskej školy riaditeľka KSŠ sv. Vincenta de Paul 

vychádza z  platnej legislatívy: 

 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zákona 209/2019 Z.z. 

 Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole v znení zmien a doplnkov 

vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. 

 

 

 

PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO 

MATERSKEJ 

 

 

Zápis a  prijatie detí do materskej školy 

 

 

 

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného 

zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy 

spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a 

dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o 

povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája. 

 

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. Dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku 

možno prijať na predprimárne vzdelávanie, ak sú v materskej škole vytvorené 

vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky. 

 

 

 

 



Žiadosť podáva a teda aj podpisuje buď jeden zákonný zástupca alebo 

obidvaja zákonní zástupcovia. Ak by riaditeľka materskej školy 

dodatočne zistila, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to 

nemá právo, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného 

zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o 

podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy. 

 

 

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský 

rok. Miesto a termín  podávania  žiadosti  pre  nasledujúci  školský  rok 

spravidla od 15.febrára do 15. marca zverejní  riaditeľka  na webovej stránke  

príp. inom verejne dostupnom mieste. 

Stanovenie termínu predkladania žiadostí zákonných zástupcov  riaditeľka 

stanovuje po prerokovaní so zriaďovateľom a to oznamom o mieste termíne 

a čase. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v 

čase od 1. mája do 31. mája. 

O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza 

školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. 

 

 

Prednostne sa prijímajú 

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie 

predprimárneho vzdelávania povinné. Ostatné podmienky prijímania určí 

riaditeľ materskej školy a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na 

webovom sídle materskej školy, ak ho má zriadené. 

 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, 

riaditeľ materskej školy rozhodne19) 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 

zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

 

 

 

 

 



Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v 

materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, 

ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť 

povinnú školskú dochádzku v základnej škole. 

- deti od dvoch rokov sa prijímajú až po prijatí detí vo veku od 3 do 6   rokov,  

detí s OPŠD  

a po zvýšení voľných kapacít v materskej škole. 

Ostatné deti sa prijímajú podľa veku, poradia a podľa kapacitných možností. 

Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského 

roka. 

 

 

 

Ostatné podmienky prijímania detí po prerokovaní s pedagogickou 

radou:  

 

Prednostne prijaté deti 

 

V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší ako umožňuje 

kapacita školy, 

prednostne bude prijaté 

 

- dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje našu ZŠ a MŠ 

- dieťa, ktoré dovŕši 3 roky do 31.12. aktuálneho školského roka 

 

 

Dieťa  od dvoch rokov -pri prijímaní  sa bude prihliadať na dátum dovŕšenia 3 

rokov a na 

úroveň zvládnutia základných hygienických a stravovacích návykov 

V prípade ak dieťa  od 2 rokov, ktoré dovŕši 3 roky po 1.1. aktuálneho 

školského roku bude prijaté len v prípade voľného miesta, a zachovania 

maximálnej kapacity MŠ. Po prehodnotení vedenia školy a prerokovaní 

s pedagogickou radou. 

 

 

 

 

 



Žiadosť rodič obdrží od riaditeľky, prípadne zástupkyne materskej školy ( je 

tiež dostupná na webovom sídle školy). 

Vyplnenú žiadosť zákonný zástupca predloží riaditeľke, prípadne zástupkyni 

materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od 

všeobecného lekára pre deti a dorast s potvrdením o ne/očkovaní dieťaťa 

podľa očkovacieho kalendára. 

 

 

Riaditeľka materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie. 

 

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa 

predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy bezodkladne po 

obdržaní.  

Rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky. /spravidla do 31.5./  

Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy 

neobdržal, upozorní riaditeľku materskej školy na možnosť odkladu povinnej 

školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole. 

Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky 

dieťaťa predloží zákonný  zástupca  spolu s novou  žiadosťou o prijatie 

dieťaťa do  materskej  školy  aj  s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a 

dorast. 

 

 

 

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa  možno prijať dieťa na čas adaptačného 

pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy 

postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s 

pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy 

zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.  

Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného 

zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom 

čase. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže určiť adaptačný alebo diagnostický 

pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. 

 

 

 

 



Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní 

so zákonným zástupcom na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o 

prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas  alebo 

ukončení dochádzky. 

 

O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľka materskej 

školy  po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast; ak sa jedná o dieťa 

so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrením príslušného odborného 

lekára. 

 

V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o 

zdravotnom stave dieťaťa, očkovanie, prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa 

to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť  k vydaniu 

rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží 

všetky  potrebné  lekárske  vyjadrenia  a iné  doklady, z ktorých je  možné  

získať  dostatok informácií o ďalšom postupe. 

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

školského roku dostane rodič spravidla najneskôr do konca júna príslušného 

kalendárneho roku. /prevezme si ho osobne v MŠ. 

 

   Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka, 

spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa 

kapacity jednotlivých tried. 

 

V prípade prijímania nových detí do MŠ vpriebehu školského roka môže 

riaditeľka preradiť dieťa, ktoré spĺňa požiadavky na preradenie do inej triedy 

(na základe individuálnych osobitostí a vyspelosti dieťaťa) aj počas školského 

roka. 

 

Najvyšší počet detí v triede MŠ podľa školského zákona je: 

 18 v triede pre 2 až 3 ročné deti 

 20 v triede pre 3 až 4 ročné deti 

 21 v triede pre 4 až 5 ročné deti 

 22 v triede pre 5 až 6 ročné deti 

 21 v triede pre 2 až 6 ročné deti 



 

 

Prijatie vyššieho počtu detí 

 

Riaditeľka môže prijať vyšší počet detí do triedy ale len o tri deti, len v prípade 

splnenia požiadaviek vyhlášky 527/ 2007 Z.z., čo je zárukou, že sa do 

konkrétnych tried neprijme vysoký počet detí. 

Riaditeľka materskej školy môže o prijatí vyššieho počtu detí rozhodnúť iba v 

prípadoch 

ustanovených v § 28 ods.  10 písm. (a, b,d)  zákona č. 245/2008 Z. z. a 

§ 28 ods. 10 písm. (c) zákona č. 209/2019 Z.z.: 

a. pri zmene trvalého pobytu dieťaťa  – aby sa umožnilo pri náhlom 

presťahovaní sa rodiny zabezpečiť pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní 

v materskej škole aj v mieste 

nového bydliska (pričom ale naďalej platí, že prijímanie detí do materskej 

školy nie je viazané na trvalý pobyt rodičov), 

 

b.pri zaradení dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v 

materskej škole – ide len o dočasné prijatie vyššieho počtu detí, ktoré sa skončí 

po uplynutí adaptačného alebo diagnostického pobytu predmetného dieťaťa, 

 

c.pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej 

škole alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky 

 

d. pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v 

MŠ 

 

Smernica  na prijímanie detí do materskej školy nadobúda účinnosť dňa 

01.05.2019 

Nadobudnutím účinnosti tejto smernice strácajú platnosť podmienky prijatia 

detí do materskej školy v školskom poriadku o.z. materská škola 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené 24.4.2019                                                      PaedDr. Mária Farkašová 

                                                                                               riaditeľka



 


