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PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY1 V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 

 

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Koškovce 134 (ďalej len „ZŠ s MŠ“) po dohode 

so zriaďovateľom – Obec Koškovce –  

 

o z n a m u j e2  
 

Miesto podávania žiadosti - ZŠ s MŠ – kancelária riaditeľa školy (osobne riaditeľovi 

školy). 

Termín podávania žiadosti - od 30. apríla do 31. mája 2020 (v pracovných dňoch) v čase 

od 08.00 – 14.45 h. 

 

Informácie o mieste, termíne, podmienkach prijímania detí a ostatných podmienkach 

prijímania detí do materskej školy, určil riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou 

školy.  Sú zverejnené od 15. februára 2020 na verejne dostupných miestach: 

a) Úradná tabuľa Obce Koškovce,  

b) budova materskej školy, 

c) stránka obce - www.koskovce.eu,   

d) stránka školy – www.zskoskovce.edupage.org. 

 

Postup prijímania detí do materskej školy 

 

1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, 

ktorú predloží riaditeľovi3 spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného 

lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. 

2. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca 

predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  

3. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný 

zástupca riaditeľovi spravidla do 15. apríla.  

4. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží 

zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením 

o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

5. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. 

 

Žiadosť zákonného zástupcu 

 

Materská škola má vypracovaný formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, 

zverejnený na internetovej stránke ZŠ s MŠ. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa 

do materskej školy však môže podať aj ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť len 

na tlačive vytvorenom materskou školou. Ak zákonný zástupca predloží žiadosť na inom 

tlačive a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa na osobitnom tlačive, než na tom, ktoré má 

                                                 
1 Elokované pracovisko, Koškovce 50, ako súčasť ZŠ s MŠ. 
2 Spracované v súlade s vyhláškou o materskej škole a vnútorným predpisom - Smernica o niektorých 

podmienkach prevádzky materskej školy a o prijímaní detí do materskej školy.  
3 Osobne, ako listovú zásielku (poštou) alebo elektronickými prostriedkami podľa zákona 305/2013 

Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(e-Government). 
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vypracované materská škola, riaditeľ ZŠ s MS je povinný túto žiadosť spolu s potvrdením 

o zdravotnom stave dieťaťa od zákonného zástupcu prevziať. 

Riaditeľ ZŠ s MŠ nesmie odmietnuť prevziať od zákonného zástupcu žiadosť. 

Vzhľadom na kapacitné možnosti materskej školy, nie všetky deti, ktorých zákonní 

zástupcovia požiadajú o ich prijatie do materskej školy, budú prijaté. Ak materská škola 

z kapacitných dôvodov nemôže prijať všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o prijatie 

na predprimárne vzdelávanie žiadajú, riaditeľ ZŠ s MŠ vydá rozhodnutia o neprijatí 

na predprimárne vzdelávanie v materskej škole. 

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ ZŠ s MŠ o jeho prijatí vydal 

rozhodnutie. 

 

Podmienky prijímania detí stanovené vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 306/2008 Z. z. 

 

Prednostne sa do materskej školy prijímajú: 

 deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, 

 deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

 deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

 

Ostatné podmienky prijímania detí 

 

1. Dieťa v starostlivosti osamelého rodiča. 

2. Pri zhode roku narodenia - ak sa narodilo v jednom roku viac detí, rozhodne o prijatí 

do materskej školy skorší dátum narodenia dieťaťa, ktoré dovŕšilo tri roky veku. 

3. Pri zhode dátumu narodenia s iným dieťaťom rozhodne o prijatí do materskej školy to, 

že má dieťa v materskej škole staršieho súrodenca a k 31. 08. príslušného kalendárneho 

roku dovŕši tri roky veku (iba v prípade, ak ide o zápis do materskej školy v termíne od 

30. apríla do 31. mája pre daný školský rok). 

 

Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené 

vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. 

 

Pred vydaním rozhodnutia o prijatí do materskej školy na základe podanej žiadosti 

riaditeľ školy postupuje v súlade s interným predpisom4 - Smernica o niektorých 

podmienkach prevádzky materskej školy a o prijímaní detí do materskej školy - 

schválená starostom obce Ing. Vladimírom Babičom s účinnosťou od 01. 02. 2020. 

 

 

 V Koškovciach, dňa 12. 02. 2020                                            

 

 ................................................... 

 RNDr. František Bočkay  

 riaditeľ školy 

 

 

                                                 
4 Zistí počet detí s trvalým bydliskom v Koškovciach a počet detí navrhnutých na odklad povinnej školskej 

dochádzky a na tento počet prihliada pri vydávaní rozhodnutí. 
 


