
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie   

a podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Beluša 

 
Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorá môže 

byť podaná osobne, písomne poštou alebo e-mailom. Súčasťou žiadosti o prijatie musí byť aj 
potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého 
súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.  

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodič prevezme v deň a na 
mieste, ktoré po dohode so zriaďovateľom určí riaditeľka MŠ. Prípadne rodič žiadosť nájde 
na webovom sídle MŠ www.msbelusa.sk. Žiadosť podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Ak 
riaditeľka MŠ zistí, že žiadosť podpísala osoba, ktorá na to nemá oprávnenie, bezodkladne 
vykoná nápravu a požiada zákonných zástupcov, resp. zákonného zástupcu, ktorému je dieťa 
zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do MŠ. Pri zápise 
do MŠ sa nevyžaduje osobná účasť detí. 
 Deti sa do MŠ prijímajú k začiatku školského roka, ale aj počas školského roka, pokiaľ 
je voľná kapacita MŠ. 

Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka MŠ 
vopred oznamom na hlavných vchodoch budov MŠ, na iných verejných miestach v obci         
a prostredníctvom webového sídla MŠ. Spravidla ide o termíny podávania žiadostí o prijatie 
od 30. apríla do 31. mája daného kalendárneho roka.  

Do MŠ sa prijímajú deti vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov. 
Prednostne sa prijímajú deti s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky, s dodatočne 
odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku. Deti 
po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté len vtedy, ak majú zvládnuté základné 
hygienické návyky a ak MŠ má vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky.  

Dieťa do MŠ je prijaté len vtedy, ak riaditeľka MŠ o jeho prijatí vydala rozhodnutie. 
Rozhodnutie o odložení začiatku plnenia školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke 

MŠ spravidla do 31. mája daného roku. Pokiaľ rodič do tohto termínu nedostane rozhodnutie 
o odložení začiatku plnenia školskej dochádzky svojho dieťaťa od riaditeľky základnej školy, 
upozorní riaditeľku MŠ na možnosť odloženia začiatku plnenia školskej dochádzky svojho 
dieťaťa za účelom rezervovania miesta v MŠ. 

Do MŠ sa ďalej môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami /ďalej deti s ŠVVP/. O zaradení  dieťaťa so ŠVVP, rozhoduje riaditeľka MŠ na 
základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast, zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie /kam paria centrá pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva/ a informovaného súhlasu 
zákonného zástupcu. Rodič dieťaťa so ŠVVP môže predložiť spolu s prihláškou a uvedenými 
dokladmi o zdravotnom stave aj písomnú žiadosť o individuálnu integráciu dieťaťa. V tomto 
prípade predloží aj všetky požadované potvrdenia a vyjadrenia, ktoré sú súčasťou žiadosti 
o individuálnu integráciu. Riaditeľka vždy pred svojim rozhodnutím o prijatie dieťaťa so 
ŠVVP zváži, či na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky 
/personálne, materiálne, priestorové atď./, resp. či ich bude schopná po prijatí dieťaťa 
dodatočne vytvoriť. Prijímanie detí so ŠVVP školský zákon aj vyhláška o MŠ umožňuje, ale 
neukladá to riaditeľovi ako povinnosť. Maximálny počet zaradených detí so ŠVVP v jednej 
triede sú dve.  

Rozhodovacie konanie o prijatí či neprijatí detí na predprimárne vzdelávanie sa v MŠ 
Beluša končí spravidla v prvej polovici mesiaca jún daného kalendárneho roku, po dohode so 
zriaďovateľom. 



V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ nad rámec kapacity MŠ riaditeľka 
MŠ postupuje v zmysle týchto interných kritérií: 

- starostlivosť osamelého rodiča o dieťa, 
- predchádzajúce začlenenie staršieho súrodenca či súrodencov do MŠ, 
- zvládnutie základných hygienických a samoobslužných návykov dieťaťa, t.j. dieťa 

ovládajúce jedenie aspoň s lyžicou, s primeranou mierou odlúčenosti od rodinných 
blízkych a nie plienkované. 
Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka 

si prevezme osobne rodič/zákonný zástupca najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho 
roka u riaditeľky MŠ a  jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom. Ak dieťa do MŠ nenastúpi 
do 14 dní od dátumu nástupu uvedeného na rozhodnutí o jeho prijatí, na jeho miesto môže 
riaditeľka prijať iné dieťa.  

Riaditeľka MŠ má právo rozhodnúť, že vydá rozhodnutie o zaradení dieťaťa na pobyt 
adaptačný alebo diagnostický, najviac na tri mesiace.  

Dĺžku pobytu v MŠ počas adaptácie dohodne riaditeľka MŠ s rodičmi s prihliadnutím 
na individuálne osobitosti dieťaťa. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka 
po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky do MŠ na 
dohodnutý čas, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania v MŠ Beluša. 

Diagnostický pobyt sa vzťahuje na deti so ŠVVP a slúži na to, aby sa zistilo, či sa u 
dieťaťa so ŠVVP bude môcť výchova a vzdelávanie uskutočňovať  ako výchova 
a vzdelávanie začleneného v bežnej MŠ. Ak riaditeľ MŠ, alebo príslušné poradenské 
zariadenie zistí, že vzdelávanie začleneného dieťaťa so ŠVVP nie je na prospech začlenenému 
dieťaťu, alebo deťom, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom 
súhlase zriaďovateľa MŠ a písomnom súhlase príslušného poradenského zariadenia 
zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so 
zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd. 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie do MŠ, môže riaditeľka 
MŠ na miesto dieťaťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ napr. z dôvodov zníženej 
adaptačnej schopnosti, choroby, prijať iné dieťa, pričom v rozhodnutí uvedie, že toto dieťa 
prijíma na čas „od – do.“ 

Po úspešnom ukončení adaptačnej doby dieťa pokračuje v predprimárnom vzdelávaní 
v MŠ Beluša. 
 
 
 


