
ZÁPIS DO MŠ 

na školský rok 2018/2019

Podľa ust. § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ust. § 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva

školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materských školách s odkazom na ust. § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  žiadosti na prijatie detí do 

materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Abrahám na šk.r. 

2018/19 sa budú prijímať dňa 4. mája 2018 v Materskej škole Abrahám, v 

čase  od 7:00  do 16:00 hod.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží  pri zápise nasledovné dokumenty:

* vyplnený formulár Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej 

školy, na ktorom lekár potvrdí zdravotný stav dieťaťa a jeho spôsobilosť navštevovať MŠ. 

Formuláre „žiadosti“ sú k dispozícii v materskej škole, a na www.msabraham.webnode.sk v záložke: 

„Na stiahnutie“

* ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží zákonný zástupca aj 

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

* rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)

* kartičku poistenca dieťaťa

* občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa (k nahliadnutiu)

Kritériá prijatia dieťaťa v zmysle vyhlášky č. 306/2008 MŠ SR o materskej škole § 3 ods.1 a 

ods.2: 

- dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku 

- dieťa, ktorému bola odložená povinná školská dochádzka 

- dieťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou 

Interné kritériá prijatia dieťaťa v zmysle vyhlášky č. 306/2008 MŠ SR o materskej škole § 3 

ods.2. schválené Pedagogicku radou materskej školy, ktoré budú využité ak kapacitné možnosti 

nedovolia prijať všetky deti: 

http://www.msabraham.webnode.sk/


-prednostne budú prijímané deti s trvalým pobytom v Abraháme, u ktorých rozhoduje vek 

(staršie sú prijímané skôr)

______________________________________________________________________________ 

Ďalšie informácie o prijímaní detí do MŠ:

Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 školského zákona – na predprimárne vzdelávanie. V 

materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. Bližšie podrobnosti o 

prijímaní detí do materskej školy ustanovuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. o materskej škole v 

znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. (ďalej len  „vyhláška o materskej škole“).Vyhláška o 

materskej škole (§ 3 ods.1) v nadväznosti na § 59 školského zákona, upravuje aj možnosť prijímať deti

po dovŕšení dvoch rokov veku. Tieto deti môžu byť prijaté len vtedy, ak sú v konkrétnej materskej 

škole vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (myslia sa tým samozrejme 

aj priestorové a kapacitné podmienky). Deti do dosiahnutia troch rokov sú rátané za dve.

Žiadosť o prijatie dieťaťa

predkladá zákonný zástupca/rodič riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od 

všeobecného lekára pre deti a dorast. Prijatie žiadosti bez tohto potvrdenia znamená porušovanie 

ustanovenia § 3 ods. 1 vyhlášky o materskej škole. Zákonný zástupca/rodič si žiadosť vyzdvihne 

dopredu pred zápisom v materskej škole od riaditeľky alebo si tlačivo stiahne z internetovej stránky 

MŠ na ( www.msabraham.webnode.sk, v záložke: „Na stiahnutie“). 

Potvrdenie a zdravotnom stave dieťaťa nemožno chápať ako potvrdenia o akútnom zdravotnom stave

dieťaťa, ale ako potvrdenia toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo 

dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole, príp. ohrozovať výchovu a 

vzdelávanie ostatných detí. Prax ukazuje, že význam týchto potvrdení sa žiaľ, často podceňuje  (a to 

tak zo strany zákonných zástupcov/rodičov, ako aj lekárov) a až pri výskyte problémov súvisiacich so 

zdravotným stavom niektorých detí, sa doceňuje ich skutočný význam a zmysel. Sú veľmi dôležité 

napr. vtedy, ak lekár uvedie, že dieťa má epilepsiu, alebo je liečené na cukrovku, príp. iné choroby, o 

ktorých, ak by učiteľky neboli včas a riadne informované, mohli by vážne ohroziť zdravie, alebo aj 

život konkrétneho dieťaťa, príp. aj bezpečnosť a zdravie iných detí . 

Do materskej školy možno  spolu so zdravými deťmi prijať aj deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou sa rozumie požiadavka na 

úpravu: - podmienok,

- obsahu,

http://www.msabraham.webnode.sk/


- foriem,

- metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre dieťa, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného 

znevýhodnenia alebo nadania alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie 

ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti dieťaťa a dosiahnutie primeraného stupňa 

vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. Je potrebné pripomenúť, že dieťaťom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa rozumie dieťa, ktoré má zariadením výchovného 

poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí 

umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu. Deťmi so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú deti so zdravotným znevýhodnením, ktorými sú 

deti:

             - so zdravotným postihnutím, t. j. deti s : mentálnym postihnutím; sluchovým 

postihnutím;  telesným postihnutím; s narušenou komunikačnou schopnosťou; s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi  vývinovými poruchami; s viacnásobným postihnutím;

             - deti choré alebo zdravotne oslabené;

             - deti s poruchami správania,

- deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a

- deti s nadaním.

Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa zaraďujú do tried spolu s ostatnými deťmi. 

O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka na základe 

odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami školský zákon aj vyhláška o materskej škole umožňuje, ale neukladá to ako 

povinnosť riaditeľke.  Riaditeľka vždy pred svojím rozhodnutím musí zvážiť, či na prijatie takéhoto 

dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne ...), resp. či

ich bude schopná po prijatí dieťaťa dodatočne vytvoriť.

Počet detí v triede po prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s § 

28 ods. 12 školského zákona môže byť znížený (v závislosti od druhu a stupňa postihnutia, ani 

nemusí) najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Maximálny 

počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede sú dve. 

Dôležitým ustanovením školského zákona je ustanovenie § 28 ods. 13, v zmysle ktorého výkonom 

práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené 

práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania. 



Zákonný zástupca/rodič je povinný informovať materskú školu o zmenách v zdravotnom stave 

dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a 

vzdelávania dieťaťa (§144 ods. 7 písm. d) školského zákona), ak tak neurobia, riaditeľka po nástupe 

dieťaťa do materskej školy a po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie pristúpi k 

tomu, že  vydá rozhodnutie buď o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, alebo o 

predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu, že materská škola nie je schopná 

vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu 

zdravotného znevýhodnenia dieťaťa. 

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, musí okrem žiadosti a 

potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa priniesť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie (zariadením výchovného poradenstva a prevencie je v súlade s § 130 ods. 2 

písm. a) a b) školského zákona centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie, a 

centrum špeciálno-pedagogického poradenstva). V nadväznosti na ustanovenie § 59 ods. 5 školského 

zákona, ak  sa do materskej školy prijíma dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, k žiadosti sa 

prikladá aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. 

Prijatiu dieťaťa, ktoré má odloženú povinnú školskú dochádzku, predchádza vydanie rozhodnutia o 

odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľom základnej školy a následné 

predloženie tohto rozhodnutia zákonným zástupcom/ rodičom riaditeľke materskej školy, aby 

riaditeľka mohla „rezervovať“ tomuto dieťaťu miesto v materskej škole.  V prípade dieťaťa s 

odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ak zákonný zástupca/rodič prinesie 

rozhodnutie o odložení plnenia povinnej školskej dochádzky v čase, keď je dieťa ešte riadnym 

dieťaťom materskej školy, nejde o nové prijatie, ale o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní v 

materskej škole a preto zákonný zástupca/rodič nepredkladá riaditeľke opätovne žiadosť o prijatie

spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa. Ak rodič, nepredloží rozhodnutie o odklade povinnej 

školskej dochádzky, nebude mať rezervované miesto pre svoje dieťa.

Prijatiu dieťaťa s dostatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky predchádza vydanie 

rozhodnutia o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľom základnej školy. 

Na rozdiel od dieťaťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky u dieťaťa s 

dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky ide vždy o nové prijatie do materskej 

školy. V prípade, že má zákonný zástupca/rodič záujem o prijatie dieťaťa s dodatočne odloženým 

plnením povinnej školskej dochádzky do materskej školy, je povinný doručiť riaditeľke žiadosť o 

prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného 

lekára pre deti a dorast a tiež rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky 

dieťaťa.



Adaptačný pobyt dieťaťa: Vzhľadom na to, že sa nie všetky deti rovnako dokážu prispôsobiť 

organizácii dňa v materskej škole, v rozhodnutí o prijatí dieťaťa do materskej školy môže riaditeľka 

určiť adaptačný pobyt dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. V § 3 ods. 3 vyhlášky o 

materskej škole sú ustanovené podmienky adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole, ktorý môže 

mať rôznu dĺžku – jednu, dve a najviac štyri hodiny denne. Základom úspechu adaptačného pobytu je 

spolupráca zákonných zástupcov/rodičov s pedagogickými zamestnancami materskej školy. Po 

úspešnom ukončení adaptačného pobytu, začne dieťa navštevovať materskú školu pravidelne v 

dohodnutom čase, t. j. buď na celodennú výchovu a vzdelávanie, alebo na poldennú, príp. inú, na 

ktorej sa dohodne zákonný zástupca/rodič s riaditeľom. V súlade s ustanovením § 59 ods. 4 školského 

zákona nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa dlhší ako tri mesiace. Riaditeľka materskej školy má 

vyhláškou o materskej škole ustanovenú kompetenciu, že v prípade zníženej adaptačnej schopnosti 

dieťaťa môže po prerokovaní so zákonným zástupcom/rodičom rozhodnúť o prerušení dochádzky 

dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

Diagnostický pobyt: V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka materskej školy určiť aj 

diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. 

Žiadosti sa budú prijímať v materskej škole dňa 4. mája 2018 v čase od 7:00 – 16:00 hod. 

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa do MŠ dostanú rodičia poštou, resp. budú telefonicky 

vyzvaní na osobné prevzatie do 30 dní.

  


