Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy
Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy
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 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. Od školského roku 2021/2022
bude môcť dieťa 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 vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, 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.
Termín prijímania
Žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (ďalej len „rodič“) o prijatie
dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú podávať v čase od 1. mája
do 31. mája 2021.
Konkrétny termín (konkrétne dni, prípadne aj časové rozpätie v rámci jednotlivých dní),
miesto a spôsob podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“)
zverejní riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy
alebo na inom verejne dostupnom mieste, vrátane webového sídla materskej školy, ak ho má
materská škola zriadené. Riaditeľ materskej školy spolu s miestom, termínom a spôsobom
podávania žiadostí zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.
Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy
Nie je prípustné, aby materská škola trvala len na predložení žiadosti vo formulári, ktorý
si ona sama vytvorila. Postačuje, ak rodič v žiadosti uvedie kto ju podáva, akej veci sa týka a
čo žiada. Ak si materská škola vypracúva vlastný formulár žiadosti, smie na ňom požadovať
len nasledovné:
1. osobné údaje o dieťati v rozsahu:
a) meno a priezvisko,

b) dátum a miesto narodenia,
c) adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa
nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
d) rodné číslo,
e) štátna príslušnosť,
f) národnosť,
2. osobné údaje o zákonných zástupcov dieťaťa v rozsahu:
a) meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,
b) adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese
trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.
Počet podaných žiadostí nie je obmedzený.
Podávanie žiadostí
Rodič môže podať žiadosť:
- osobne,
- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.
Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:
a)

elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy,

b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým
podpisom.
Riaditeľ žiadnej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení (bez ohľadu na
jej zriaďovateľa), nemôže odmietnuť prevziať od rodiča žiadosť, a to ani v prípade, ak vie,
že nemá voľnú kapacitu. O každej žiadosti je povinný rozhodnúť.
Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2021 (vrátane) dosiahne päť
rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky
od 01. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Ak sa ale
rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa
prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú
navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do
novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom

očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku
Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole
prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2021, je povinný k žiadosti
predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Spádová materská škola
Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý
pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak rodič 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 predprimárne vzdelávanie.
Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie
povinné.
Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (predtým odklad
povinnej školskej dochádzky)
Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku nedosiahne školskú spôsobilosť (tz. potrebuje odklad
povinnej školskej dochádzky), riaditeľ materskej školy rozhodne na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho
vzdelávania v materskej škole a na základe:
- písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
- písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast,
- informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Rozhodnutie riaditeľa materskej školy
Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie do 15. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má
predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. (t. j. pre školský rok 2021/2022 do 15. júna 2021).

Odporúča sa, aby riaditeľ školy písomne oznámil zriaďovateľovi počet prijatých detí a počet
neprijatých detí (bez osobných údajov jednotlivých detí). Ak riaditeľ materskej školy prijme
dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné z inej obce, oznámi túto skutočnosť
riaditeľovi spádovej materskej školy.
Terminológia Odklad školskej dochádzky sa ruší. Odklad sa už nenahlasuje
v základnej škole a jej riaditeľ ani nevydáva Rozhodnutie o odklade. Prechodným
ustanovením sa ustanovila možnosť ešte jeden školský rok otvoriť, v prípade potreby, nulté
ročníky v lokalitách s nedostatočnými kapacitami v materských školách v školskom roku
2021/2022 a tiež prípravné ročníky v základných školách pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením, títo žiaci ukončia nultý ročník alebo prípravný ročník 31. augusta 2022.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Beluša
- Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie
predprimárneho vzdelávania povinné. Jeho prijímanie sa explicitne viaže na jeho trvalý
pobyt, nie na trvalý pobyt zákonných zástupcov.
- Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté len vtedy, ak majú zvládnuté
základné hygienické návyky a ak MŠ má vytvorené vhodné kapacitné, materiálne,
personálne a iné podmienky.
- Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami školský zákon aj
vyhláška o MŠ umožňuje, ale neukladá to riaditeľovi ako povinnosť.
- Ak dieťa do MŠ nenastúpi do 14 dní od dátumu nástupu uvedeného na rozhodnutí o jeho
prijatí a zákonný zástupca neuvedie dôvod neprítomnosti, na jeho miesto môže riaditeľka
prijať iné dieťa.
- Riaditeľka MŠ môže 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.“
V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ riaditeľka rozhoduje o prijatí 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,
- nie plienkované,
- s primeranou mierou odlúčenosti od rodinných blízkych.
Mgr. Irena Gulišová, riaditeľka MŠ

