
         

        OZNÁMENIE  O  ZÁPISE  DETÍ  NA     

PREDPRIMÁRNE  VZDELÁVANIE  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY   V ŠKOLSKOM  ROKU  

2019/2020 
                        

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 

245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o 

materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej 

len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“). 

Pri prijímaní detí do materskej školy škola dodržiava zásady:  

- rovnakého zaobchádzania a  

- zákaz akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) 

zákona č. 245/2008 Z. z.).   

 
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma na základe kritérií:  

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, 

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej 

školskej dochádzky,  

- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, 

- do materskej školy sa môžu prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

ak materská škola dokáže vytvoriť vhodné personálne, materiálno-technické i priestorové 

podmienky a deti nadané. 

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:  

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,  

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a   

- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.  

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). 



 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva 

roky. 

 

Riaditeľka materskej školy berie pri prijímaní deti do úvahy: 

 kapacitné možnosti materskej školy, 

 ustanovenie § 28 ods. 9 školského zákona o najvyššom počte detí v triedach (v závislosti 

od veku detí), 

 podmienky ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona v znení zmien a doplnkov, 

 ostatné podmienky prijímania detí (podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. 

o materskej škole v znení zmien a doplnkov). 

 

Dieťa do materskej školy prijímame na základe žiadosti zákonného zástupcu 

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole a 

potvrdenia o jeho zdravotnom stave 

 

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle: 

 

056 672 40 48 – MŠ, Ul. Škultétyho 1031/26, 

056 676 37 25 – elokované pracovisko MŠ, Ul. Pri Polícii 2667, 

056 672 27 17 – elokované pracovisko MŠ, Ul. 29. augusta 392. 
 

Informácie o živote školy a akciách školy na www.3msv1.sk   

a fotodokumentácie akcii na  www.facebook.com/MaterskaSkolaSkultetyho 

 

http://www.3msv1.sk/
http://www.facebook.com/MaterskaSkolaSkultetyho

