
Riaditeľstvo Materskej školy Nováčany v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nováčany 

oznamuje, že: 

ZÁPIS DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 
do materskej školy na školský rok 2022/2023 

sa uskutoční v budove materskej školy v termíne: 

25. mája 2022     

26. mája 2022  
 

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných 

zástupcov, ktorá musí byť kompletne vyplnená a podpísaná oboma rodičmi, ako 

prejav ich spoločnej vôle (§ 144a ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. účinného od 1.1.2022)              

a zákonný zástupca zodpovedá za správnosť a pravdivosť vyplnených údajov. 

Povinnou súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od 

všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. 

Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná. 

 

SPÔSOB PODÁVANIA ŽIADOSTI: 

Tlačivo „ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE“  

si zákonný zástupca dieťaťa môže vyzdvihnúť v materskej škole alebo stiahnuť na webovom 

sídle Obce Nováčany. 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované 

kapacitnými možnosťami materskej školy (nie všetky deti, ktorých zákonní 

zástupcovia o to požiadajú, budú prijaté). 

 

Zákonný zástupca môže podať žiadosť: 

 osobne, vo vyššie uvedených dňoch a v stanovených časoch  

 poštou na adresu - Materská škola, Nováčany 86, 044 21 

 alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mail mskola.novacany@gmail.com  

 

Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré 

dosiahnu päť rokov veku do 31.augusta 2022. 

Zákonný zástupca dieťaťa podá žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy prioritne 

podľa určenej spádovej oblasti v mieste trvalého bydliska dieťaťa alebo podľa 

uváženia v inej ako spádovej materskej škole.   

 

mailto:mskola.novacany@gmail.com


PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MŠ  

Pri zápise môže byť prítomné aj dieťa v sprievode zákonného zástupcu. 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca 

predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

 na predprimárneho vzdelávania sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku 

 materská škola neposkytuje diétne stravovanie 

 

Prednostne sa  prijíma dieťa: 

 ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.augusta 2022 a pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska a materská škola je pre nich 

spádová, 

 ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a pokračuje v plnení povinného predprimárneho 

vzdelávania v šk. roku 2022/2023, (nedosiahlo školskú spôsobilosť a rodičia požiadajú 

riaditeľku materskej školy o pokračovanie PPV na základe písomného súhlasu 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného 

lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu). 

 

OSTATNÉ PODMIENKY PRIJÍMANIA: 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, 

riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:  

 dieťa s trvalým pobytom v obci Nováčany, spravidla vo veku od 3 do 6 rokov, 

 súrodencov detí navštevujúcich materskú školu, 

 ostatné deti podľa naplnenia kapacity materskej školy (postupnosť od najstaršieho po 

najmladšie dieťa). 

 

VÝNIMOČNE: 

 deti mladšie ako tri roky - deti po dovŕšení dvoch rokov k 31. 08. 2022 môžu byť prijaté 

iba výnimočne po dohode s riaditeľkou materskej školy, ak sú vytvorené vhodné 

materiálne, personálne a iné potrebné podmienky - vrátane kapacitných možností školy 

a ak dieťa má osvojené základné hygienické, sebaobslužné, stravovacie návyky a základné 

schopnosti komunikácie s dospelou osobou,  

 výnimočne dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

 

 



 

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole musí byť podľa §144a) 

školského zákona podpísaná oboma rodičmi.  

Výnimka - jeden rodič/zákonný zástupca predloží so žiadosťou o prijatie aj tlačivo 

Vyhlásenie jedného zákonného zástupcu. 

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca 

a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak doručia riaditeľke MŠ 

podpísané tlačivo Písomné vyhlásenie o dohode zákonných zástupcov. 

 

 riaditeľka materskej školy pri prijímaní detí postupuje podľa materiálu MŠ SR   

 https://www.minedu.sk/data/att/22422.pdf   

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie vydané riaditeľkou materskej školy si zákonný zástupca dieťaťa prevezme po 

dohode osobne alebo poštou spravidla do 30. júna 2022. 

 

Akceptované budú len úplne žiadosti doručené v termíne do 26.05.2022 vrátane. 

Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ. 

 

 

Prílohy:   Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 

                    Písomné vyhlásenie na splnomocnenie druhého zákonného zástupcu 

                    Písomné vyhlásenie podpísané len jedným zákonným zástupcom 

                    Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného PV 22-23 

                    Súhlas lekára s PPV 22-23 

                    Žiadosť zz o pokračovanie v plnení PPV 22-23 

                     

                    

 

      

 

 


