
OZNÁMENIE O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY  

MIEROVÁ 37/19 HUMENNÉ NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 

 
Riaditeľka Materskej školy v zmysle § 59 a 59a Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 

 

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 

 

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

 Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie 

dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. 
 Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj 

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

ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Neabsolvovanie povinných 

očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy. 
NA ŽIADOSTI MUSIA BYŤ PODPISY OBOCH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV !  

 

Žiadosť si môžete prevziať osobne v MŠ, alebo stiahnuť z web stránky MŠ v sekcii 

dokumenty – tlačivá.  

 

Spôsob podania žiadosti  - zákonný zástupca môže podať žiadosť:  

 osobne,  

 poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,  

 odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.  

 

 

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

školského zákona.  

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

predprimárneho vzdelávania povinné (deti, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕšia 5 

rokov). 

 Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. 

 

 Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak je v materskej 

škole voľná kapacita a ak sú na jeho prijatie vytvorené vhodné materiálne, personálne 

a iné potrebné podmienky. 
 

Ostatné podmienky prijatia: 

 deti s pokračovaním predprimárneho vzdelávania, 

 deti, ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. 08. nasledujúceho kalendárneho roku, 

 deti, ktoré dosiahnu 4 roky veku do 31. 08. nasledujúceho kalendárneho roku, 

 ktoré dosiahnu 3 roky veku do 31. 08. nasledujúceho kalendárneho roku,  

 uprednostňujeme súrodencov detí, ktoré už materskú školu navštevujú,  

 ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy.  

 



Predprimárne vzdelávanie je povinné: (podľa zákona 245/2008 §28a)  

 Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku 

školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej 

škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.  

 Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. 

 Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka 

materskej školy rozhodne 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.  

 

 

Podľa §59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon)  

 povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt              

v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú 

školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej 

materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne 

vzdelávanie.  

 Povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť formou pravidelného dochádzania 

do materskej školy v pracovných dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny denne.  

 §28b ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) umožňuje aj individuálne 

vzdelávanie dieťaťa, ak o to zákonný zástupca písomne požiada riaditeľa materskej 

školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie (kmeňová 

materská škola).   

 O povolení individuálneho vzdelávania pre dieťa, ktoré plní povinné predprimárne 

vzdelávanie rozhoduje riaditeľ materskej školy, ak zdravotný stav dieťaťa neumožňuje 

účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole, alebo ak 

jeho zákonný zástupca o to požiada. 

 Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie 

povinné. 

 

 

Prijatie dieťaťa do materskej školy: 

 Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ. 

 Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky 

školy. Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie najneskôr do 30. júna 2022 po 

schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy. 

   

Vysvetľujúce zákony: 

 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/ 

 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/541 

 

 

 

     v Humennom 27.04.2022                                                        PhDr. Tatiana Glodová 

                                             riaditeľka MŠ  


