
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  je predprimárne vzdelávanie povinné.  

 

Od školského roku 2021/2022 môže dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj  

formou individuálneho vzdelávania. 

 

Termín prijímania 

Žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (ďalej len „rodič“) o prijatie dieťaťa 

do materskej školy na príslušný školský rok sa podávajú v čase od 1. mája do 31. mája. 

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. 

Riaditeľ materskej školy spolu s miestom, termínom a spôsobom podávania žiadostí zverejní 

aj podmienky prijímania detí do materskej školy. 

 

Podávanie žiadostí 

Počet podaných žiadostí nie je obmedzený.  

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
1
) alebo  

- b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým  

podpisom.
2
)“. 

 

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. 

 

 
1) § 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov(zákon o e-Governmente)v znení neskorších predpisov. 
2

) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných 

službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚL257, 28. 8. 2014). 

 

 

 

 



Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné 

 

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez 

povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra  

stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. 

Ak sa 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, 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 

 

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok; ak dieťa po 

dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy 

rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na 

základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča. 

 

Rozhodnutie riaditeľa materskej školy 

 

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie      

do 30. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne 

vzdelávanie dieťaťa začať.  


