
Zápis a prijatie detí do materskej školy 

 

 

Prijímanie detí sa uskutočňuje v zmysle : 

 

Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie  

§ 59  

(1) Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do 

šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na 

predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol 

odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené 

plnenie povinnej školskej dochádzky.  

(2) Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, 

dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne 

odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.  

(3) Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín na podávanie 

žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a 

podmienky na prijatie zverejní v mieste sídla materskej školy obvyklým spôsobom.  

(4) Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa 

osobitného predpisu. 47) V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže určiť adaptačný alebo 

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

materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže diagnostický 

pobyt dieťaťa presiahnuť dobu tri mesiace, nesmie byť ale dlhší ako jeden rok.  

(5) O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľ materskej školy po 

vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení 

všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, 

vyjadrením príslušného odborného lekára.  

(6) Do materskej školy pri zdravotníckom zariadení prijíma riaditeľ materskej školy dieťa, 

ktoré nastúpilo na liečbu, liečebný pobyt alebo ozdravný pobyt na základe písomného 

odporúčania jeho ošetrujúceho lekára.  

(7) Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka. 

 



Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.: 

 

(1) Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, 

ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného 

lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží 

zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla. Rozhodnutie o 

dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca 

spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave 

dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže 

byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné 

podmienky.  

(2) Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a 

termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so 

zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. 

februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania 

detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s 

odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou 

dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou 

radou školy zverejní na viditeľnom mieste.  

(3) 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. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ 

po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do 

materskej školy na dohodnutý čas.  

(4) Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, a to mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou 

komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, s autizmom (ďalej len "dieťa so 

zdravotným znevýhodnením"), pričom sa najvyšší počet detí v triede znižuje o dve deti za 

každé zdravotne znevýhodnené dieťa.  



(5) Do špeciálnej triedy materskej školy sa prijímajú deti spravidla s rovnakým druhom 

zdravotného znevýhodnenia. Do takej triedy môže byť prijaté dieťa len so súhlasom 

zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na 

zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovného 

poradenstva a prevencie.  

(6) Rozsah výchovy a vzdelávania dieťaťa v materskej škole pri zdravotníckom zariadení určí 

riaditeľ po dohode s ošetrujúcim lekárom. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

V zmysle uvedeného odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky zo dňa 6. 10. 2015, 

sa zápis do Materskej školy v Dolnej Krupej pre školský rok 2016/2017 

uskutoční v termíne: 

od 30. apríla 2016 do 31. mája  2016. 


