
 

1 
 

SMERNICA 

 

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

 

 

 

 Účinnosť: od 01.05.2022 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

SMERNICA 

č.  1/2022 
  
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Adriana Lieskovská DiS. Podpis: 

 

 



 

2 
 

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 o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

    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  541/2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška   MŠ SR č. 438/2020 

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 

 

Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania 

žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a 

podmienky na prijatie zverejní na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej 

školy, ak ho má zriadené. 

 

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

zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľke 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. 

 

Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže materskej škole doručiť žiadosť o prijatie 

dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj prostredníctvom  elektronického podania doručeného 

do elektronickej schránky materskej školy. 

 
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od 

dovŕšenia dvoch rokov veku. 

 

Dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku možno prijať na predprimárne vzdelávanie, ak sú v 

materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky. 

 

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

predprimárneho vzdelávania povinné.  

 

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v 

pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým 

nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase 

školských prázdnin. Dieťa so zdravotným znevýhodnením môže plniť povinné predprimárne 

vzdelávanie v rozsahu menej ako štyri hodiny denne na základe žiadosti zákonného zástupcu 

alebo zástupcu zariadenia; zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný k žiadosti 

priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie. 

 

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

na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a 

prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 
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O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľka na 

základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a zariadenia poradenstva a prevencie 

a vopred prerokovaného informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Počet detí v triede môže 

byť znížený najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej 

triede sú dve. 

Ak riaditeľka materskej školy alebo príslušné zariadenie poradenstva a prevencie zistí, že 

vzdelávanie integrovaného dieťaťa nie je na prospech integrovanému dieťaťu alebo deťom, 

ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase zriaďovateľa 

materskej školy a písomnom súhlase príslušného zariadenia poradenstva a prevencie 

zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so 

zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd. 

 

 O povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa môže zákonný zástupca dieťaťa alebo 

zástupca zariadenia písomne požiadať riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na 

povinné predprimárne vzdelávanie. 

 

O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľka materskej školy v rámci 

rozhodovania o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného 

predpisu. Individuálne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole sa povoľuje dieťaťu, pre ktoré 

je predprimárne vzdelávanie povinné a 

 

         a) jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní  

               v materskej škole alebo 

 

            b) jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to požiada 

 

Riaditeľka materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa 

osobitného predpisu. O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka školy do 30. júna, ktorý predchádza 

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

 

V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka materskej školy určiť adaptačný pobyt. 

 

Dieťa možno podľa kapacitných možností materskej školy prijať na predprimárne vzdelávanie 

aj v priebehu školského roka. 

 

 

Najvyšší počet detí v triede materskej školy je: 

 

18 v triede pre deti vo veku dva roky až tri roky, 

20 v triede pre deti vo veku tri roky až štyri roky, 

21 v triede pre deti vo veku štyri roky až päť rokov, 

22 v triede pre deti vo veku päť rokov až šesť rokov, 

21 v triede pre deti vo veku dva roky až šesť rokov. 
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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 o. z. ZŠ s MŠ sv. Vincenta de Paul, prípadne  

   o.z. Gymnázium sv. Vincenta de Paul 

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

- dieťa, ktorého zákonný zástupca je v pracovnom pomere  KSŠ sv. Vincenta de Paul 

- dieťa, ktorého zákonný zástupca súhlasí s katolíckou výchovou dieťaťa 

 

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. 

 

V prípade prijímania nových detí do MŠ v priebehu 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. 

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) – d) zákona č. 245/2008 Z. z.: 

a) zmeny trvalého pobytu dieťaťa, 

b) zaradenia dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v materskej škole, 

c) pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole alebo 

d) zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej škole. 

      

Pri určovaní počtu detí v triede podľa odseku 10 sa môže zohľadniť počet detí v triede mladších 

ako tri roky. 

Smernica  na prijímanie detí do materskej školy nadobúda účinnosť dňa 01.05.2022 

Nadobudnutím účinnosti  tejto smernice  strácajú platnosť podmienky prijatia detí do 

materskej školy v školskom poriadku o. z. materská škola 2021/2022. 

 

Schválené 4.4.2022 

PaedDr. Mária Farkašová 

                                                                                            riaditeľka KSŠ sv. Vincenta de Paul
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