
 

 

 

   Zápis detí do MŠ v Dolnej Porube  

na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne  

od 02.05. do 31.05. 2022. 

 

 
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ podáva 

rodič: 

■ osobne – sekretariát ZŠ od 12.00 hod. do15.00 hod. v pracovné dni 

■ poštou alebo kuriérom na adresu – ZŠ s MŠ Dolná Poruba 88,  

                                                                        914 43  

■ e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na adresu     

zssms.dp@gmail.com 

 

Formulár žiadosti: na stiahnutie na webovej stránke školy 

www.zsdporuba.edupage.org v záložke Materská škola. 
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 Súčasťou žiadosti je potvrdenie pediatra o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa s údajom 

o očkovaní.  

V prípade, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič 

k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporúčanie 

všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 Vyžadujeme, aby žiadosť bola podpísaná oboma zákonnými zástupcami dieťaťa. 

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak: 

- jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv 

a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, 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, 

- jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov žiadosť podpísať, 

- vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko 

prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa. 

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

zástupca dieťaťa prevezme osobne, alebo poštou najneskôr do 30.06. 2022. 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa §59 a §59a 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma: 

 dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31.08. 2022 a pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska a spádovej oblasti MŠ, 

 dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31.08. 2022 a pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné  a nie je zo spádovej oblasti MŠ, 

 dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a pokračuje 

v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, 

 dieťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku do 31.08. 2022, ale jeho zákonný zástupca požiada, 

aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie prijaté, pričom jeho povinnosťou je 

k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenia príslušného zariadenia poradenstva a prevencie 

a všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

 



Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí na predprimárne 

vzdelávanie do Materskej školy v Dolnej Porube, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od 

daného školského roku predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti 

zákonného zástupcu/ zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne 

prijaté deti, ktoré: 

 dovŕšili k 31.08. 2022 vek 4 roky, v poradí mesiaca narodenia od 1. – 12. mesiac, 

 dovŕšili k 31.08. 2022 vek 3 roky, v poradí mesiaca narodenia od 1. – 12. mesiac. 

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ môže prijať aj dvojročné deti, pokiaľ jej to umožňujú materiálne, 

technické a personálne podmienky v poradí mesiaca narodenia od 1. – 12. mesiac, pričom sa 

takéto deti prijímajú výhradne s vymedzenou dĺžkou adaptačného procesu vymedzenom na 

rozhodnutí o prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt.  

 

 

 


