
PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 
 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona 

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

zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole od 2 do 6 rokov 

na základe: 

- písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú si prevezme v materskej škole alebo 

vytlačí z webového sídla MŠ,  

- potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 
 

O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) rozhoduje 

riaditeľ školy na základe: 

- písomnej žiadosti zákonného zástupcu, 

- písomného vyjadrenia výchovného poradenstva a prevencie (vrátane neštátnych 

poradenských zariadení zaradených v sieti vo svojej územnej pôsobnosti) vydaného 

na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa, 

- písomného vyjadrenia príslušného odborného lekára, v prípade dieťaťa so zmyslovým 

postihnutím. 

Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so ŠVVP poučí zákonného zástupcu o všetkých 

možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa. 
 

Dieťa so ŠVVP možno prijať len ak: 

- má zabezpečeného asistenta učiteľa, 

- ovláda základné sebaobslužné činnosti (v MŠ nie je vytvorené bezbariérové 

prostredie, dieťa vie samostatne jesť lyžicou) a hygienické činnosti (dieťa je bez 

plienok). 
 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti: 

- ktoré dovŕšili piaty rok veku, 

- s odloženou povinnou školskou dochádzkou (žiadosť predloží zákonný zástupca 

riaditeľke ZŠ s MŠ do 30. mája kalendárneho roka; v prípade, že sa ešte nerozhodol, 

upozorní riaditeľa ZŠ s MŠ o rezervovanie miesta v MŠ), 

- s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 
 

Ak pri uplatnení zákonných kritérií ešte ostali voľné miesta, riaditeľ školy pri prijímaní 

detí zohľadní spravidla: 

- vek dieťaťa –  nevylučujeme prijímanie mladších detí, ak je voľná kapacita MŠ a boli 

dodržané zákonné kritéria, 

- individuálnu situácia dieťaťa (dieťa samoživiteľa, osirelé dieťa a pod.), pričom riaditeľ 

školy môže spolupracovať aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 
 

Deti sa prijímajú priebežne počas školského roka ak je voľná kapacita alebo k 1. septembru 

nasledujúceho školského roka. Riaditeľka ZŠ s MŠ zverejní na hlavnom vchode budovy MŠ, 

na webovom sídle MŠ a prostredníctvom miestnych médií:  

- miesto a termín podávania žiadostí (spravidla od 30. apríla do 31. mája),  

- podmienky prijímania detí.  

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka ZŠ s MŠ 

spravidla do 30 dní od podania prihlášky (najneskôr do 30. júna v školskom roku), ktoré 

preberie osobne zákonný zástupca. 


