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Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy     Číslo: 2023/76431:1-A2110 

Toto usmernenie nadväzuje na materiál „Manuál Predprimárne vzdelávanie detí,“ (Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky minedu. sk)  

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a školského 

zákona. Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada:  

- rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu [§ 3 písm. c) školského zákona], 

- inkluzívnosti vzdelávania [§ 3 písm. d) školského zákona] a 

- zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie [§ 3 písm. e) školského zákona]. 

 

Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy  sa prijímajú deti: 

vždy len na základe písomnej žiadosti - prihlášky o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, 

potvrdenej o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, nie 

„preložením“ ani „preradením“ z inej materskej školy, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom 

očkovaní dieťaťa. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom 

stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie. 

 

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

od dovŕšenia dvoch rokov veku.  

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2023 je predprimárne vzdelávanie povinné. 

Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.  

Ak bude v čase prijímania detí do materskej školy pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo 

výnimočný stav a ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia elektronickou 

formou, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy 

s dôrazom na dodržiavanie nariadených opatrení Úradu verejného zdravia Slovenskej republiky resp. 

príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  

Kompetenciu rozhodovať o prijatí dieťaťa do materskej školy má riaditeľka materskej školy podľa § 5 

ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z., pričom musí dodržať podmienky prijímania detí ustanovené 

v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona t.j. zákonné podmienky 

S účinnosťou od 1. januára 2021 riaditeľ materskej školy zriadenej obcou alebo okresným úradom v 

sídle kraja rozhoduje podľa Správneho poriadku (§ 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z.).   

 

Rozhodnutie riaditeľky materskej školy:  

riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 1. 

septembra 2023 najneskôr do 30. júna 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termín prijímania žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (ďalej len „rodič“) o prijatie 

dieťaťa do materskej školy a jej elokovaných pracovísk na školský rok 2023/2024 sa budú podávať 

v mesiaci máj. 

Konkrétny termín: od 02.05.2023 do 05.05.2023 

Časové rozpätie:  od 10,00 do 16,00 hodiny 

Miesto:   Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava, pavilón B (žltý), riaditeľňa 

Spôsob:   osobne, mailom, elektronicky, poštou 

 

A.) Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa pre ktoré je plnenie predprimárneho 

vzdelávania povinné, každé dieťa, ktoré do 31. augusta: 

 dovŕši 5 rokov veku podľa § 28a ods. 1 školského zákona, 

 dovŕši 5 rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou  individuálneho 

vzdelávania podľa § 28b ods. 2 školského zákona, 

 dovŕši 6 rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť podľa §28a ods. 3 školského zákona – 

toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden 

školský rok, 

 nedovŕši 5 rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako dieťaťa 

plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára 

pre deti a dorast podľa § 28a ods. 5 školského zákona, 

 (explicitne sa viaže na jeho trvalý pobyt, nie na trvalý pobyt jeho zákonných zástupcov, kôli 

spádovej materskej škole) 

 

B.) Ďalšie  podmienky prijímania dieťaťa do materskej školy:  

 ktoré dovŕšilo štvrtý rok veku k 1.9.  príslušného roka 

 ktoré dovŕšilo tretí rok veku k 1.9.     príslušného roka 

 dieťa, ktoré má v materskej škole súrodenca/súrodencov 

   

C.) Ak sa na predprimárne vzdelávanie sa prijme: 

 dieťa so špeciálno  výchovno – vzdelávacími potrebami (zákonný zástupca k žiadosti priloží 

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od  všeobecného lekára pre deti a dorast, 

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie 

všeobecného lekára pre deti a dorast, všetky tieto dokumenty musia byť jednoznačné, či 

odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP do  bežnej MŠ alebo do MŠ pre deti so ŠVVP 

 

D.) 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, 

t.j. ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí v bode A, B, C) 

 dieťa, ktoré dovŕšilo druhý rok veku k 1.9.  príslušného roka, dieťa je počas celého dňa bez 

plienok, dieťa nemá cumeľ, dieťa vie piť z pohára, vie jesť  lyžičkou, 

 prednostne sa prijímajú 2 ročné deti, ktoré spĺňajú hore uvedené, ktorých   

rodičia/zákonný zástupcovia sú zamestnaní.                     

                                                                                                                    Ľubica Kozárová, riaditeľka, 

                                                                                                              Materská škola, Bradáčova 773/30, 

                                                                                                                            907  01 Myjava 



    

 


