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Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy 
v školskom roku 2021/2022 

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.    

Do  materskej školy sa prijímajú deti  na základe písomnej žiadosti zákonného 
zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti 
a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.  
 
Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne 
vzdelávanie povinné. 
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. 
Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj 
formou individuálneho vzdelávania 
 
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: 
-    spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, 
- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktoré pokračuje v plnení povinného        
predprimárneho vzdelávania, je potrebné doložiť písomný súhlas príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast 
a informovaný súhlas zákonného zástupcu 
-    deti mladšie ako tri roky ( dieťa musí ovládať hygienické návyky a základnú 
sebaobsluhu). 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma: 

- dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2021, pre ktoré je predprimárne 
vzdelávanie povinné, 

- dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania 

 V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy, budú 
uprednostnené deti, ktoré spĺňajú ostatné podmienky prijímania: 

- dieťa, ktoré k 31. augustu 2021 dovŕši tretí až piaty rok veku dieťaťa, 

- dieťa, ktoré má odporúčanie od lekára/prijať zo zdravotných dôvodov 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží 
okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
sa môže prijať na diagnostický pobyt dieťaťa. Riaditeľka školy rozhodne o forme pobytu 
prihliadaním na individuálne osobitosti dieťaťa. Po skončení diagnostického pobytu rozhodne o 
prijatí alebo neprijatí do materskej školy na základe výsledkov diagnostického pobytu.  

Riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí respektíve o neprijatí dieťaťa do materskej školy na 
predprimárne vzdelávanie do 15.júna 2021.  


