
ZÁPIS A PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ 

NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE 

KRUŽLOVÁ 

 
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle zákona NR SR 

č. 209/2019 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. ( školský zákon) o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z, ktorou sa mení 

a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. 

Riaditeľstvo Materskej školy v Kružlovej oznamuje rodičom, že 

ZÁPIS DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 
do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne: 

1. mája  – 31. mája 2022 
Každé dieťa, ktoré do 31.augusta 2022 ( vrátane ) dosiahlo päť rokov veku, musí rodič 

prihlásiť na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania do materskej školy 

zaradenej v sieti škôl a školských zariadení. 

 

 

 Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu, ktorú podáva riaditeľke materskej školy. Žiadosť si môžu rodičia vyzdvihnúť 

v materskej škole. 

 Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je potrebné odovzdať 

do 31. 5. 2022. Žiadosť musí byť podpísaná obidvoma rodičmi. 

 Žiadosť sa podáva spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti 

a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní 

dieťaťa. 

 Ak pôjde o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa 

na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 
 

Doručenie: 

 osobne riaditeľke materskej školy 
 zaslaním poštou na adresu MŠ Kružlová, Kružlová 103, 090 02 

 

 

 

 

 

TEŠÍME SA NA VÁS 



Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie 
 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: 

 dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné 

podľa miesta trvalého bydliska. MŠ Kružlová je spádovou materskou školou pre obce Dlhoňa, Kapišová 

a Svidnička, 

 dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, 

 spravidla dieťa od troch rokov veku 

 dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku (ak má materská škola vytvorené vhodné podmienky – kapacitné, 

personálne, priestorové, materiálne a iné .), 

 dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ak má materská škola vytvorené vhodné 

podmienky - personálne, priestorové, materiálne a iné podmienky.) 

Prednostne sa prijíma: 

 dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022 a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie 

povinné podľa miesta trvalého bydliska 

 dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania 

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie: 
V súlade s § 59 odsek 2 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) Z. z. určuje riaditeľka 

materskej školy ostatné podmienky prijímania. 

 
 do materskej školy je možné prijať aj dieťa mladšie ako tri roky, ak sú vytvorené vhodné materiálne, 

personálne a iné potrebné podmienky (priestorové, kapacitné). 

 
 v prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ, nesmie sa uprednostniť 

dieťa mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť 

v súlade so školským zákonom výnimočné. Tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú prijaté všetky deti 

na povinné predprimárne vzdelávanie, na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho 

vzdelávania a deti vo veku od troch rokov. 

 
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca 

dieťaťa prevezme osobne alebo poštou najneskôr do 30. 06. 2022. 
 

Bližšie informácie poskytne riaditeľka materskej školy na tel. č. 0908 840 865, 

alebo email: mskruzlova@gmail.com 

 

 
V Kružlovej 8. 04. 2022 

 

                     

 

 

               Mgr. Ivana Bačovčinová riaditeľka MŠ Kružlová 

mailto:mskruzlova@gmail.com

