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Informácie o podmienkach prijatia dieťaťa 

na predprimárne vzdelávanie  
 

Termín podávania žiadostí na šk. rok 2022/2023:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

➢ od 9.5. – 13. 5. 2022  

 

Spôsob podania žiadosti: 

➢ elektronicky – vyplnenie formulára na webovom sídle materskej školy  

- do elektronickej schránky materskej školy prostredníctvom elektronického 

   dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom 

➢ poštou – doporučene na adresu materskej školy 

➢ osobne – vhodením vyplnenej a potvrdenej žiadosti do poštovej schránky, ktorá je 

    umiestnená pri hlavnom vchode do budovy MŠ - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo  

   

Formulár žiadosti: 

➢ môžete si ju stiahnuť na webovej stránke: www.msmalinovo.edupage.org 

➢ vlastný formát so všetkými náležitosťami 

 

Čo musí žiadosť obsahovať: 

➢ základné informácie o dieťati 

➢ aktuálne kontakty na rodičov / zákonných zástupcov / zástupcu zariadenia 

➢ aktuálnu korešpondenčnú adresu (v prípade, že nie je zhodná s trvalým pobytom) 

➢ potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, 

ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní  

➢ formu organizácie výchovy a vzdelávania 

➢ podpisy oboch rodičov/zákonných zástupcov 

 

Podmienky prijatia dieťaťa: 

➢ na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti spravidla od troch do 

šiestich rokov veku 

 

Prednostne budú prijaté deti: 

➢ ktoré dovŕšili k 31. 08. 2022 piaty rok veku, je pre nich predprimárne vzdelávanie povinné  

➢ ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. 

 

Ostatné podmienky: 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy - Óvoda, 

L. Svobodu 22, Malinovo, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/2023 

predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu 

zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti: 

➢ ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom 

roku 2022/2023 o zaradenie ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie , 

pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a 

prevencie a súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast. Dieťa má trvalý pobyt v Malinove 
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➢ ktorých súrodenci sú už prijatí do Materskej školy - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo 

a dieťa k 31. 08. 2022 dovŕši 3 roky veku 

➢ zamestnancov Materskej školy - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo 

➢ ktorých rodičia sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi alebo sa ocitli v ťažkej životnej 

situácii z dôvodov hodných osobitného zreteľa a dieťa má trvalý pobyt v Malinove  

➢ s trvalým pobytom v obci Malinovo 

➢ od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity materskej školy 

 

Termín vydávania rozhodnutí: 

➢ do 30. júna 2022 (v odôvodnených prípadoch neskôr) 

 

Potvrdenie záujmu o prijatie dieťaťa: 

➢ rodič najneskôr do 30. júla 2022 spätne potvrdí záujem o prijatie dieťaťa do našej MŠ 

(mailom, telefonicky, poštou, elektronicky, osobne do schránky). V opačnom prípade to 

budeme posudzovať ako nezáujem, miesto bude obsadené iným dieťaťom.  

 

Kedy je dieťa prijaté? 

➢ ak rodič dostane rozhodnutie o prijatí  

➢ ak rodič potvrdí záujem o prijatie dieťa do našej materskej školy 

  

Nastúp do materskej školy: 

➢ prevádzka materskej školy v šk. roku 2022/23 sa začína dňa 5. septembra 2022 

➢ rodičia by mali rátať s postupným adaptačným programom (zvykne trvať 2 – 4 týždne, je 

to veľmi individuálne), najmä u detí, ktoré nenavštevovali žiadne iné zariadenie a sú na 

rodičov naviazané 

➢ v prípade zhoršenia adaptačnej schopnosti dieťaťa, môže riaditeľ Materskej školy - Óvoda, L. 

Svobodu 22, Malinovo rozhodnúť o  prerušení dochádzky dieťaťa z dôvodu zníženej 

schopnosti adaptácie. 

 

*  Ostatné dôležité informácie: 

❖ Deti mladšie ako tri roky možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené všetky žiadosti zákonných 

zástupcov detí, ktoré dovŕšia k 31. 08. 2022 tri roky (v súlade s §59 a §59a  zákona č.245/2008 Z. 

z. a v súlade s antidiskriminačným zákonom)  

❖ Všetky nevybavené žiadosti sa evidujú a v prípade uvoľnenie kapacity (najmä v prvých mesiacoch 

nového školského roka, ak nejaké deti nenastúpia) riaditeľ postupne kontaktuje rodičov podľa 

veku.  

❖ Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je v plnej kompetencii riaditeľa MŠ. 

 

Termín a miesto predkladania žiadostí zákonných zástupcov bol dohodnutý a odsúhlasený so zriaďovateľom. 

 

 

 

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

      Bc. Slavomíra Šusterová 

                                                                                                     riaditeľka materskej školy 
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