
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ 

ROK 2022/2023 
V súlade so zákonom č.245/2008 – školský zákon prebieha zápis detí do MŠ na školský rok 

2022/2023 od 1.mája do 31.mája 2022.  
Zákonný zástupca môže podať žiadosť: osobne, poštou, prostredníctvom elektronickej schránky, e 

mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu 

dsankova@gmail.com do 31.5.2022. Písomnú žiadosť s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti 

dieťaťa a s údajom o povinnom očkovaní môže zákonný zástupca priniesť aj osobne do 31.5.2022 

v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod. Žiadosť si môžete prevziať v materskej škole, alebo stiahnuť z 

internetovej stránky školy.  

Deň otvorených dverí v MŠ sa uskutoční 17.5.2022 od 16.30 hod. v priestoroch materskej 

školy, kde si môžete pozrieť našu Materskú školu spolu s detičkami. 

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ: prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie 

predprimárneho vzdelávania povinné a deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho 

vzdelávania. Ostatne podmienky prijatia do MŠ – po prijatí všetkých detí stanovené zákonom:  

1. Deti po dovŕšení troch rokov.  

2. Deti po dovŕšení troch rokov, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ.  

3. Deti mladšie ako tri roky (po dovŕšení dvoch rokov) budú prijaté výnimočne, ak to kapacita MŠ 

dovolí a majú osvojené hygienické a sebaobslužné návyky a musia byť bez plienok. 

Deti, u ktorých sú 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.
[1]

) 

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 (ako individuálne začleneného alebo vzdelávajúceho 

sa v špeciálnej triede bežnej materskej školy) alebo 

 do materskej školy pre deti so ŠVVP (ak ide o materskú školu pre deti so 

zdravotným znevýhodnením, ide o špeciálnu materskú školu). 

 [1]) Toto odporúčanie môže byť aj súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti. 

https://www.ziarskeskolky.sk/#_ftn2
https://www.ziarskeskolky.sk/#_ftnref2


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

výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, sa vyžaduje podpis oboch 

zákonných zástupcov dieťaťa. 

Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak: 

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

vo veciach výchovy a vzdelávania, 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 (túto skutočnosť je možné preukázať napr, 

neoverenou kópiou rozhodnutia súdu), 

-  jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (túto skutočnosť je možné 

preukázať napr. potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý 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 /túto skutočnosť je možné preukázať napr, 

písomným vyhlásením/ 

 

V týchto prípadoch rodič vypíše a doručí zástupkyni materskej školy Prílohu č.1 

 

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. 

 

V týchto prípadoch rodič vypíše a doručí zástupkyni materskej školy Prílohu č. 2 

 

 

 

 


