
PODMIENKY PRE PRIJÍMANIE DETÍ  

NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKEJ  ŠKOLE 

V ZRIAĎOVATEĽSKEJ  PÔSOBNOSTI  MESTA  DUNAJSKÁ STREDA 

Materská škola – Óvoda Széchenyiho ul.1999/9 Dun. Streda 

 
 

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 

245/2008 Z. z.  

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: 

 spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, 

 dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prijímanie detí so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška 

MŠ SR č. 541/2021 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej 

školy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami zváži, či na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá 

vytvorené vhodné podmienky a či bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto 

podmienky dodatočne vytvoriť. 

 výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú 

vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým 

kapacitné podmienky). 

 

Na predprimárne vzdelávanie v súlade s legislatívou sa prednostne prijíma: 

 dieťa pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní, 

 dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a trvalý pobyt má 

v obvode spádovej materskej školy, 

 dieťa, ktorého zák. zástupca vyberie inú MŠ ako spádovú, pre ktorého je plnenie 

predprimárneho vzdelávania povinné. 

 



Ostatné podmienky prijímania: 

 dieťa, ktoré nedovŕši päť rokov do 31.8. v aktuálnom školskom roku a jeho rodičia 

požiadajú o to, aby plnilo povinné predprimárne vzdelávanie, 

 dieťa, ktoré dovŕši  minimálne tri roky do 31.8., 

 už má v materskej škole prijatého súrodenca, 

 individuálna situácia dieťaťa/rodiny (dieťa samo živiteľa, osirelé dieťa) 

 základné sebaobslužné návyky dieťaťa (hygiena, stravovanie, komunikácia …). 

 

Podávanie žiadostí a prijímania detí na predprimárne vzdelávanie: 

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

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy 

predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a 

dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. 

 Žiadosti na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci  školský rok 2022/2023 sa 

podávajú  od  1.05.2022  do 31.05.2022. 

 

Žiadosť je možné: 

 stiahnuť z web stránky mesta Dunajská Streda, 

 stiahnuť z web stránky MŠ, 

 vyzdvihnúť osobne v MŠ. 

 

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa môžu podať nasledovným spôsobom: 

 osobne odovzdať v MŠ podpísanú žiadosť zákonnými zástupcami ,  

 poslať podpísanú žiadosť zákonnými zástupcami  poštou na adresu MŠ, 

 e-mailom na e-mailové adresu MŠ, prefotenú alebo nascenovanú z podpismi oboch 

rodičov, 

 vložiť vyplnenú a podpísanú žiadosť zákonnými zástupcami do poštovej schránky 

materskej školy.  

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa riaditeľka materskej školy vydá spravidla 

najneskôr do 30. júna 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


