
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie detí v materských školách 

 
 

Školský úrad Poprad v súlade s § 6 ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. O štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vydáva nasledovné usmernenie k zápisu detí do materskej školy: 

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú: 

- prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dosiahlo päť rokov 

veku do 31.08.2022 s trvalým pobytom v obci v spádovej materskej škole) 

- deti od troch rokov veku (výnimočne od dvoch rokov veku) podľa kapacitných možností. 

 

Ostatné podmienky prijímania si určí riaditeľ príslušnej školy podľa špecifických podmienok 

(zameranie MŠ, súrodenci v škole, sociálne podmienky...) a zverejní ich na verejne prístupnom mieste 

a na webovom sídle školy. 

Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie (žiadosť je možné doručiť aj elektronicky). 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou do materskej školy 

predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, 

ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (súčasťou potvrdenia o zdravotnej 

spôsobilosti má byť tiež údaj o tom, že dieťa netrpí takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by 

mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovať či obmedzovať výchovu a vzdelávanie 

samotného dieťaťa, či ostatných detí). Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na 

neprijatie dieťaťa do MŠ! 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/23 sa podáva od 

01.05.- 31.05. 2022. 

Mesto Poprad určuje ťažiskový týždeň pre zápis detí na školský rok 2022/23 v termíne od  

09.05.- 13.05.2022. 

 

 Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ školy vydal rozhodnutie o: 

- prijatí dieťaťa do materskej školy, 

- prijatí dieťaťa s určením adaptačného pobytu -  max. 3 mesiace. 

- prijatí dieťaťa s určením diagnostického pobytu - max. 3 mesiace 

 

 

 



 

Ostatné informácie 

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú príslušní riaditelia škôl. 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými 

možnosťami materskej školy a zákonom stanovenými maximálnymi počtami detí v triede a vekom 

dieťaťa. 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne 

o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe písomného súhlasu 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára 

pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča. 

Pokiaľ zákonný zástupca požiada, aby bolo na povinné prepdrimárne vzdelávanie v materskej škole  

prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo päť rokov veku do 31.08., je povinný k žiadosti predložiť súhlasné 

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie 

všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne 

riaditeľ príslušnej školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne 

vzdelávanie dieťaťa začať. 

 

 

 

 

 

     V Poprade 28.02.2022                                                          PaedDr. Edita Pilárová 

                                                                                     vedúca Školského úradu Poprad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKY K ZÁPISU DETÍ DO MŠ: 

-  rozhodnutie o prijatí vydáva riaditeľ MŠ najneskôr do 15. júna (o prijatí/neprijatí, o 

adaptačnom/diagnostickom pobyte -max. 3 mesiace) 

- len v spádovej MŠ má dieťa garantované prijatie 

- na povinné predprimárne vzdelávanie riaditeľ spádovej MŠ prednostne prijíma dieťa s trvalým 

pobytom v danej obci, v ktorej má konkrétna MŠ sídlo a deti umiestnené v zariadení na základe 

rozhodnutia súdu. 

Podmienky prijímania: 

- ostatné podmienky prijímania detí do MŠ môže určiť riaditeľ MŠ (súrodenci v MŠ, trvalý pobyt 

dieťaťa) 

Najvyšší počet detí v triede 

• 2-3 roky: 18 detí 

• 3-4 roky: 20 detí 

• 4-5 rokov: 21 detí 

• 5-6 rokov: 22 detí 

• zmiešaná trieda: 21 detí 

-  riaditeľ MŠ môže prijať viac o 3 deti a to pri: 

• zmene trvalého pobytu, 

• pri zaradení dieťaťa na adaptačný/ diagnostický pobyt, 

• pri pokračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania v MŠ, 

• pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v MŠ (najmä pre 

deti povinného predprimárneho vzdelávania). 

Dieťa so ŠVVP v bežnej MŠ 

Pokiaľ má dieťa identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca musí 

predložiť: 



•  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, 

• vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, pri zmyslovom a 

telesnom postihnutí 

• odporúčanie príslušného odborného lekára. 

Počet detí v triede po prijatí dieťaťa so ŠVVP môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa. 

Maximálny počet detí so ŠVVP zaradených v jednej triede bežnej MŠ sú dve deti (na diagnostický pobyt). 

Spolu s rozhodnutím poskytnúť zákonným zástupcom v písomnej podobe informáciu o tom, že sú povinní 

informovať MŠ o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa (v inom prípade: prerušenie, predčasné skončenie). 

Pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ predkladá zákonný zástupca aj vyhlásenie o bezinfekčnosti, aj 

vždy po neprítomnosti dieťaťa dieťaťa v MŠ dlhšej ako 5 kalendárnych dní. 

- žiadosť môže zákonný zástupca napísať aj vlastnú, ručne, doručiť ju môže osobne, poštou, e-mailom 

 

Povinné predprimárne vzdelávanie 

Predprimárne vzdelávanie je od školského roka 2021/2022 povinné pre dieťa, ktoré dosiahlo päť 

rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť 

povinnú školskú dochádzku v základnej škole a trvá jeden školský rok. V prípade, ak dieťa po 

dovŕšení 6. roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia 

povinného predprimárneho vzdelávania na základe: 

• písomného súhlasu zariadenia CPPaP, 

• písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a 

• s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. 

V prípade, ak zákonný zástupca podá žiadosť o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré 

nedovŕšilo piaty rok svojho veku do 31. augusta 2021, je povinný predložiť súhlasné vyjadrenie 

príslušného zariadenia CPPaP, ako aj všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v MŠ v obci, v ktorej má trvalý pobyt – spádová 

materská škola (pokiaľ zákonný zástupca nevyberie inú). Riaditeľ MŠ je povinný prednostne prijať 

dieťa s trvalým pobytom v obci. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj mimo obce, 

v ktorej má trvalý pobyt, a to na základe rozhodnutia riaditeľa MŠ, do ktorej zákonný zástupca podal 

žiadosť o povinné predprimárne vzdelávanie. Povinnosťou riaditeľa MŠ, ktorý prijal dieťa na plnenie 

povinného predprimárneho vzdelávania mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, je oznámiť túto 

skutočnosť riaditeľovi spádovej MŠ. Pokiaľ dieťa nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

plní povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve. 

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného dochádzania v pracovných 

dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny denne (okrem školských prázdnin). 



 

Dieťa pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní 

Ak dieťa po dovŕšení 6. roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ MŠ rozhodne o 

pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a to na základe: 

- písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

- písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast 

- informovaného súhlasu zákonného zástupcu   

 

 

 

Individuálne vzdelávanie 

 

Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa môže predložiť zákonný zástupca dieťaťa 

riaditeľovi MŠ, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie   (ďalej len 

„kmeňová MŠ“). 

Riaditeľ kmeňovej materskej školy povoľuje dieťaťu, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie 

povinné, individuálne vzdelávanie ak:   

 zdravotný stav dieťaťa mu neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v 

kmeňovej MŠ (povinnou súčasťou žiadosti o individuálne vzdelávanie je písomný súhlas 

všeobecného lekára pre deti a dorast) (§ 28b ods. 2 písm. a) školského zákona) alebo 

 jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to požiada (§ 28b ods. 2 písm. b) školského 

zákona). 

 

Pokiaľ riaditeľ kmeňovej MŠ umožní dieťaťu individuálne vzdelávanie, kmeňová MŠ zabezpečuje 

dieťaťu predprimárne vzdelávanie v rozsahu najmenej 2 hodiny týždenne. 

 

Ak pôjde o dieťa podľa § 28b ods. 2 písm. a) školského zákona, ktorého rodič (zákonný 

zástupca/zástupca zariadenia) na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast 

požiada o povolenie individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov, takéto dieťa sa bude 

individuálne vzdelávať do času, kým bude táto forma povinného predprimárneho vzdelávania pre 

dieťa jediná možná, nevyhnutná. Táto forma plnenia povinného predprimárneho vzdelávania detí so 

zdravotným znevýhodnením nie je náhradou inštitucionálneho povinného predprimárneho 

vzdelávania, je jeho ekvivalentom, ak dieťa kvôli zdravotnému stavu nemôže absolvovať povinné 

predprimárne vzdelávanie priamo v kmeňovej MŠ. 

 



Náležitosť žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania, v prípade ak dôvodom nie je 

zdravotný stav dieťaťa, sú uvedené v § 28b ods. 5 školského zákona (č. 245/2008 Z.z.). 

 

Výdavky spojené s individuálnym vzdelávaním dieťaťa povoleného na základe žiadosti 

zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, dôvodom ktorého nebol zdravotný stav dieťaťa, znáša 

zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. 

 

Overenie osobnostného rozvoja dieťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie 

 

Overenie realizuje kmeňová MŠ v priebehu februára príslušného školského roka, v ktorom 

dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zaradenia je 

povinný zabezpečiť overenie osobnostného rozvoja dieťa. Jeho neabsolvovanie je jedným z dôvodov 

na zrušenie individuálneho vzdelávania. 

Oslobodené od absolvovania overovania je iba dieťa, ktorému bolo povolené individuálne 

vzdelávanie na základe jeho nepriaznivého zdravotného stavu. Pedagogický zamestnanec, ktorý 

zabezpečuje individuálne vzdelávanie takémuto dieťaťu, predloží riaditeľovi MŠ na konci polroka 

príslušného školského roka písomnú správu o individuálnom vzdelávaní dieťaťa. 

 

 

Zrušenie povolenia individuálneho vzdelávania 

- riaditeľ kmeňovej MŠ individuálne vzdelávanie zruší: 

• na žiadosť zákonného zástupcu (zástupcu zariadenia), 

• pokiaľ zákonný zástupca nezabezpečí absolvovanie overenia osobnostného rozvoja dieťaťa, 

• pokiaľ na konci hodnotiaceho obdobia nedosiahlo očakávaný pokrok alebo 

• na návrh hlavného školského inšpektora. 

V prípade, ak zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, 

oznámi to riaditeľ MŠ príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa 

trvalý pobyt. 

 

Riaditeľ kmeňovej materskej školy rozhodne o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania do 

30 dní od začatia konania a zároveň zaradí dieťa do príslušnej triedy kmeňovej materskej školy. 

Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania nemá odkladný účinok, 

t. j. je právoplatné aj vykonateľné. Po ukončení individuálneho vzdelávania dieťa nebude možné 

opätovne individuálne vzdelávať podľa § 28b ods. 2 písm. b). Pokiaľ je povolenie o individuálne 

vzdelávanie zrušené, nie je možné opätovne individuálne vzdelávať dieťa na základe žiadosti 

zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, dôvodom ktorej nebude zdravotný stav dieťaťa. 



 

Individuálne vzdelávanie dieťaťa povolené zo zdravotných dôvodov (podľa § 28b ods. 2 písm. a) 

školského zákona) nebude možné zrušiť, bude ho možné ukončiť bez vydania osobitného 

rozhodnutia, na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast. Ukončenie 

individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov sa len zaznamená na 4. strane v osobnom spise 

dieťaťa. 

 

 

 

 

Príspevok na dopravu 

 

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie má právo na úhradu 

cestovných nákladov na dopravu z obce jeho trvalého pobytu do kmeňovej MŠ a späť. Podrobnosti 

sú upravené v § 4aa zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení  (č. 

597/2003 Z.z.). 

 

Doklad o získaní predprimárneho vzdelávania 

 

S účinnosťou od 1. januára 2021 je dokladom o získanom predprimárnom stupni vzdelania 

osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania. Vydáva sa na predpísanom tlačive schválenom 

ministerstvom školstva v štátnom jazyku. 

Od školského roku 2021/2022 budú MŠ osvedčenie vydávať všetkým deťom, ktoré plnili povinné 

predprimárne vzdelávanie, povinne. 

Osvedčenie sa vydáva s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho roka (príp. posledný pracovný deň 

pred týmto dátumom). Vydaniu osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. O vydaní 

osvedčenia sa urobí záznam v osobnom spise dieťaťa. 

 

 


