
 

 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole 

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.. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: 

- 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, 

- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa: 

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,  

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

1.1. Písomná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy 
a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný 
zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) 
predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, 
ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. 

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie 
identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca musí 
okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie 
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým 
a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.  

1.2. Spôsob podania žiadosti  

Zákonný zástupca môže podať žiadosť: 

- osobne,  

- písomne poštou,  

- e-mailom,  

- elektronicky ako formulár, atď.  

 

 



1.3. Počet podaných žiadostí  

Počet žiadostí podaných zákonným zástupcom nie je obmedzený, zákonný zástupca môže podať 
žiadosť o prijatie dieťaťa aj do viacerých materských škôl1.  

Žiadna materská škola, zaradená v sieti škôl a školských zariadení (bez ohľadu na jej zriaďovateľa), 
podľa platného právneho stavu, nesmie odmietnuť prevziať od zákonného zástupcu žiadosť.  

Vzhľadom na kapacitné možnosti materských škôl, nie všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia 
požiadajú o ich prijatie do materskej školy, budú prijaté.  

1.4. Kedy je dieťa prijaté do materskej školy? 

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydal 
rozhodnutie.  

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl 
ustanovenú v § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. . 

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka 
dostane zákonný zástupca najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka. V prípade 
prijímania v priebehu školského roka do 30 dní od podania žiadosti. 

1.5. Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 

Prijatiu dieťaťa, ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, predchádza 
vydanie rozhodnutia o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľom základnej 
školy a následné predloženie tohto rozhodnutia zákonným zástupcom riaditeľovi materskej školy 
spravidla do 15. apríla. 

1.6. Dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky 

Prijatiu dieťaťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky vždy predchádza 
vydanie rozhodnutia o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľom 
základnej školy. 

1.7. Čas prijímania detí na predprimárne vzdelávanie 

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne sa 
prijímajú deti vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita. 

1.8. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy 

Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí 
na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie 
zverejní na budove materskej školy a inom verejne prístupnom mieste.  

 

                                                           
 



Podmienky prijímania 

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej 
materskej školy.  

Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. 
V prvom rade riaditeľ akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.; 
môžeme ich nazvať aj „zákonné podmienky“: 

- prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, 

- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR 
č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej 
rade školy.  

Prijímanie dieťaťa nemožno explicitne viazať na trvalý pobyt v danej obci/meste, mestskej časti, 
v ktorej sa nachádza predmetná materská škola.  

Zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením, v súlade s § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., určuje 
len výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole. 

1.9. Najvyšší počet detí v triede  

Najvyšší počet detí v triede materskej školy je ustanovený v § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. 
nasledovne: 

- 20 v triede pre troj- až štvorročné deti, 

- 21 v triede pre štvor- až päťročné deti, 

- 22 v triede pre päť- až šesťročné deti, 

- 21 v triede pre troj- až šesťročné deti. 

Tieto počty detí sa vzťahujú na triedy s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním. 

1.10. Prijatie vyššieho počtu detí 

Prijatie vyššieho počtu detí na triedu, ako je ustanovený v § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z., je 
ustanovené len ako možnosť a nie ako povinnosť riaditeľa. 

Riaditeľ môže prijať vyšší počet detí do triedy, ale len o tri deti. 

1.11. Termín vydania rozhodnutia 

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka 
dostane zákonný zástupca najneskôr do 30 júna príslušného kalendárneho roka. V prípade prijímania 
v priebehu školského roka do 30 dní od podania žiadosti. 

1.13.Adaptačný a diagnostický pobyt; prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej 



školy 
Riaditeľ materskej školy má možnosť rozhodnúť, že buď vydá rozhodnutie o zaradení 
na adaptačný alebo diagnostický pobyt, alebo v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. 
v rozhodnutí o prijatí dieťaťa do materskej školy určí adaptačný, príp. diagnostický pobyt dieťaťa. 
Aj počas adaptačného pobytu môže dieťa navštevovať materskú školu aj celodenne. 

V súlade s ustanovením § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa 
dlhší ako tri mesiace. Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. (§ 3 ods. 3) má riaditeľ materskej školy 
ustanovenú kompetenciu, že v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže na základe 
žiadosti zákonného zástupcu rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na 
dohodnutý čas. 

O prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu zníženej adaptačnej schopnosti riaditeľ 
materskej školy vydá v súlade s § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnutie.  

V tomto rozhodnutí riaditeľ uvádza presný čas (dátum) od kedy, do kedy bude dochádzka dieťaťa 
prerušená. Dĺžka trvania prerušenia dochádzky dieťaťa je individuálna. 
 
Podmienky predčasného ukončenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole v čase 
zaradenia dieťaťa na adaptačný/diagnostický pobyt: 

1. Zákonný zástupca dieťaťa neinformuje školu o zdravotných problémoch dieťaťa a iných 
závažných skutočnostiach vzťahujúcich sa na zdravotný stav dieťaťa. 

2. Zákonný zástupca dieťaťa nevytvára podmienky na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v MŠ 
nerešpektovaním a nerealizovaním odporúčaní  učiteľky/ riaditeľky školy, ktoré určujú ďalší 
postup v edukácií  dieťaťa (napr. neabsolvuje vyšetrenie v CPPPaP, odborných lekárov). 
Zákonný zástupca dieťaťa na odporúčanie učiteľky/riadieľky školy na základe pedagogickej 
diagnostiky dieťaťa neabsolvuje potrebné odborné vyšetrenia v poradenských zariadeniach 
a u odborného lekára. 

3. Zákonný zástupca neinformuje školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa a iných 
závažných okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania v MŠ. 

4.  Zákonný zástupca dieťaťa nerešpektuje podmienky predprimárneho vzdelávania určené 
v rozhodnutí o prijatí dieťaťa a zaradení na adaptačný pobyt. 

5. Na základe odborného vyjadrenia- odporúčania/neodporúčania príslušného poradenského 
zariadenia (CPPPaP, CŠPP) k predprimárnemu vzdelávaniu dieťaťa spolu s ostatnými deťmi 
v triede MŠ riaditeľka školy po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa ukončí 
predprimárne vzdelávanie dieťaťa v materskej škole. 

6. Zákonný zástupca dieťaťa nevyjadrí písomnou formou škole súhlas k spolupráci s príslušným 
poradenským zariadením (CPPPaP, CŠPP) na zabezpečenie vhodných podmienok pre 
edukáciu dieťaťa v prípade, že škola nemá pedagóga so špeciálnopedagogickou kvalifikáciou. 

7. Ak zákonný zástupca požiada o predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania 
v materskej škole. 
 
 
 
 
 



1.14.Ukončenie predprimárneho vzdelávania 
 
Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta 
dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú zrelosť.  Predprimárne vzdelávanie získa dieťa 
absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho  programu odboru vzdelávania v materskej   
škole(§16 ods. 2 školského zákona). Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie 
o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva riaditeľka na základe žiadosti zákonného 
zástupcu alebo zástupcu zariadenia, na predpísanom tlačive. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


