
 

OZNAM 

o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie 

v materskej škole na školský rok 2019/2020 

Riaditeľka Materskej školy, Jána Kollára 896 Malacky oznamuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona 

NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v 

znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 

308/2009 Z. z. po dohode so zriaďovateľom Mestom Malacky, že žiadosť o prijatie dieťaťa do 

MŠ na školský rok 2018/2019 je k dispozícii na každom EP alebo webovej stránke MŠ v čase 

od 1.4.2019  do 30.4.2019. 

 

Vyplnené žiadosti o prijatie do MŠ sa evidujú v kancelárii riaditeľky MŠ 

Od 2.5.2019 do 31.5.2019.   

(podpísaní obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa) 

 Každá žiadosť dostane identifikačný kód, pod ktorým si zákonný zástupca overí 

prijatie/neprijatie  dieťaťa vo zverejnenom zozname na webovej stránke MŠ v čase od 

1.6.2019 do 8.6.2019.  

V zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v súlade s § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole 

v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a v znení § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je súčasťou 

žiadosti potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa 

navštevovať materskú školu a absolvovaných povinných očkovaniach.  

Rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  sa vydávajú  dňa 17.6.2019 

a 18.6.2019 od 8,00 h do 16,00 h v kancelárii riaditeľky na EP Štúrova. Zákonný zástupca  pri 

preberaní rozhodnutia predloží občiansky preukaz. 

Rozhodnutia o neprijatí sa posielajú poštou do konca júna 2018. 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa s identifikovanými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(ďalej len „ŠVVP“) musí zákonný zástupca  predložiť aj s vyjadrením príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj 

vyjadrenie príslušného odborného lekára. 



Deti so ŠVVP sú deti so zdravotným znevýhodnením, deti zo sociálne znevýhodneného 

prostredia a deti s nadaním. 

Prijatie dieťaťa so ŠVVP legislatíva riaditeľovi MŠ umožňuje, ale neukladá mu to ako 

povinnosť. Deti so ŠVVP sa v MŠ prijímajú, ak má MŠ vytvorené podmienky (materiálne, 

personálne, priestorové...) resp. či ich bude schopný po prijatí dieťaťa dodatočne vytvoriť. 

 

 

 

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: 

 spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, 

 dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej 

školskej dochádzky, 

 dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, 

 dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré: 

 ktoré dovŕšilo piaty rok veku, 

 s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a s dodatočne odloženým 

začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

 

Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy sa prednostne prijímajú: 

 deti s trvalým pobytom v meste Malacky a zároveň trvalým pobytom aspoň jedného 

rodiča v meste Malacky 

  a)  deti od troch  rokov podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu, 

  b) deti vo veku dvoch až troch rokov podľa dátumu narodenia od staršieho 

k mladšiemu. 

 

Dieťa pri  nástupe do MŠ ovláda: 

 hygienické návyky a základnú sebaobsluhu (vie jesť samostatne lyžicou, napije sa 

z pohára, nemá plienky, fľašu a cumlík) 

 

 

 

Dieťa sa do  MŠ prijíma k začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je 

voľná kapacita materskej školy. 

 


