PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY
O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods.13 písm.
a/ zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Pri prijímaní dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa postupuje podľa § 3 vyhlášky

Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky
č.308/2009
– Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané, vo
veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou
dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch
rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné
podmienky.
– 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.
– Deti sa do materskej školy prijímajú 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 okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa 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.

– 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.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do predškolského zariadenia
oznámi riaditeľ rodičovi podľa podmienok prijímania stanovených v školskom
poriadku materskej školy (žiadna právna norma neurčuje lehotu vydania rozhodnutia
o prijatí do materskej školy).
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