
ZÁPIS A PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ  
NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V  MATERSKEJ  ŠKOLE 

 
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle zákona NR SR 209/2019 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole   

 

Riaditeľstvo Materskej školy Sučany, Hurbanova 10 oznamuje rodičom,  
že zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na budúci 

školský rok  2022/2023  sa uskutoční v termíne: 
 

2. 5. 2022 – 13. 5. 2022 
 

Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 (vrátane) dosiahlo päť rokov veku, musí rodič 
prihlásiť na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania do materskej školy zaradenej 

v sieti škôl a školských zariadení. 
                                                                                                                                             

 
 

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe písomnej žiadosti 
zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy. 

Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je potrebné 
odovzdať do 13. 5. 2022 a podpísať obidvoma rodičmi. 

Žiadosť sa podáva spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného 
lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti musí obsahovať aj údaj 
o povinnom očkovaní dieťaťa. 

Ak pôjde o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti 
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti 
a dorast. 

Doručenie: 
 osobne riaditeľke materskej školy alebo vhodením do poštovej schránky umiestnenej 

pri vchodových dverách do priestorov materskej školy, 
 poštou na adresu materskej školy, 
 e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu 

skolka@sucany.sk 
 
Žiadosť si môže zákonný zástupca: 

 stiahnuť z webovej stránky www.mssucany.info - Materská škola Sučany. 
 prevziať osobne u riaditeľky v materskej školy 

 

mailto:skolka@sucany.sk
http://www.mssucany.info/


Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie 
 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: 

 dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 a pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska a spádovej oblasti materskej školy, 

 dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a pokračuje v plnení povinného predprimárneho 

vzdelávania, 

 dieťa od troch rokov veku (trojročné dieťa je také, ktoré dosiahlo tri roky do 31. 08. 

príslušného roka), 

 dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku (ak má materská škola vytvorené vhodné kapacitné, 

personálne, materiálne a iné podmienky), 

 dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ak má materská škola vytvorené 

vhodné podmienky - personálne, priestorové, materiálne a iné podmienky). 

Prednostne sa prijíma: 

 dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 a pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska a spádovej oblasti materskej školy, 

 dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a pokračuje v plnení povinného predprimárneho 

vzdelávania. 
 

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie: 

V  súlade s § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určuje 

riaditeľka materskej školy ostatné podmienky prijímania. 
 

1. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa mladšie ako tri roky (trojročné dieťa 
je také, ktoré dosiahlo tri roky do 31. 08. príslušného roka), ak sú vytvorené vhodné 
materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (priestorové, kapacitné). Požiadavkou  
na dieťa je, aby nenosilo plienku, cumeľ, malo osvojené základné hygienické návyky. 
 
V prípade prijatia dieťaťa do troch rokov veku prednostne tie, ktoré do 31. 12. 2022 
dovŕšia tri roky veku a s nástupom do materskej školy k 1. 9. 2022. 
 
Ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ, nesmie sa uprednostniť 
dieťa mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako 
tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné. Tieto deti možno prijať len 
vtedy, ak sú prijaté všetky deti na povinné predprimárne vzdelávanie, na pokračovanie 
plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a deti vo veku od troch rokov. 
 

2. Škola zohľadňuje individuálnu situáciu dieťaťa (napr. dieťa samoživiteľa; osirelé dieťa 

a pod.). 

3. Ak rodič podal žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy dva roky po sebe. 
 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si 

zákonný zástupca dieťaťa / otec, matka/prevezmú osobne alebo poštou najneskôr do 30. 06. 

2022. 

Bližšie  informácie  poskytne riaditeľka materskej školy na telefónnom čísle 0911832018, e-
mail: skolka@sucany.sk 

 
V Sučanoch  25. 03. 2022                                                                      Mgr. Andrea Krčulová 
                   riaditeľka MŠ    
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