
OZNÁMENIE 
 

 

 

Riaditeľka Materskej školy v Bartošovciach  

v súlade s §3 ods.2 vyhlášky č.306/2008 Z. z. o materskej škole 

oznamuje rodičom, že zápis deti do MŠ  

na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch  

04.05.2022 – 13.05.2022 v čase od 10.00 - 13.00 hodiny. 

 

 

 

V Bartošovciach 28.04.2022                                            Gabriela Koscelníková 

                                                                                                     riaditeľka MŠ  



 

 INFORMÁCIE K ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2022/2023 

  

 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať;  

       osobne v MŠ od 04.05.2022 do 13.05.2022 v čase od 10:00 do 13:00 hod.  

   

 zákonný zástupca dieťaťa 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 (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“). 

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je 

potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole. 

 

 Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie 

zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti predloží: 

 

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

 vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  

 odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania 

všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP do 

bežnej materskej školy. 

 

Tlačivo „ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE“ je k dispozícii v materskej 

škole  

 

Do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté do 

materskej školy po dohode s riaditeľom materskej školy, a to v prípade, ak to dovoľuje kapacita materskej 

školy a deti dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy. 

Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ. 

  

Na predprimárne vzdelávanie: 

 sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, 

 deti s pokračovaním predprimárneho vzdelávania. 

  

Ostatné podmienky prijatia: 

 dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky  (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa); 

 ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy 

  

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2022/2023 vydá riaditeľka školy spravidla v lehote 

do 30 dní od doručenia žiadosti, najneskôr do 15.6.2022 

  

  

 

 

 



 

 

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a 

vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch 

zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:  

- jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach 

výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo 

veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola 

obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie 

je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),  

- jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej 

skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je 

možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa 

podpísať ) alebo  

- vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je 

to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto 

skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným 

vyhlásením.  

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa 

doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia 

riaditeľovi školy (písomné vyhlásenie je možné si vyzdvihnúť spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa v MŠ). 

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku /predčasné zaškolenie do 

ZŠ/ 

Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré 

nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2022, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie 

príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.  

O to, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty 

rok veku do 31. augusta 2022 je rodič povinný požiadať najneskôr 31. augusta 2022.  

Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31. augusta 2023 nedovŕši šesť rokov veku, uvažuje o tom, že požiada 

základnú školu o to, aby bolo jeho dieťa od školského roku 2023/2024 výnimočne prijaté na plnenie povinnej 

školskej dochádzky, je potrebné, aby riaditeľa materskej školy, v ktorej je dané dieťa prijaté alebo do ktorej o 

prijatie zákonní zástupcovia žiadajú, požiadal o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pred 

dovŕšením piateho roku veku, a je povinný k žiadosti predložiť:  

- súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a  

- súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast 


