
Podmienky prijatia dieťaťa do Materskej školy Jasenové v školskom roku 

2022/2023 

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

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov dieťaťa.  

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od 

dovŕšenia dvoch rokov veku. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho 

vzdelávania povinné. 

Kritéria prijatia dieťaťa do Materskej školy Jasenové v školskom roku 2022/2023 

 Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je zverejnená na stránke obce Jasenové v 

záložke Materská škola, alebo Vám bude poslaná na požiadanie prostredníctvom e mailu 

(msjasenove@gmail.com), prípadne osobne v materskej škole.  

Materská škola bude akceptovať aj žiadosť zákonného zástupcu, ktorá bude obsahovať: kto ju 

podáva, akej veci sa týka a čo žiada. K žiadosti musí byť priložené potvrdenie o zdravotnom stave 

dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast potvrdené jeho podpisom. Potvrdenie o očkovaní 

dieťaťa.  

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.  

Rodič môže podať žiadosť v termíne od 2.5.2022 do 13.5.2022: 

- osobne,  

- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy (Materská škola Jasenové 1, 01319, Kľače),  

- e-mailom (msjasenove@gmail.com) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-

mailu.  

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 20. 

júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie 

dieťaťa začať (t. j. pre školský rok 2022/2023 do 20. júna 2022).  
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Do materskej školy budú prednostne prijaté deti, ktoré patria do našej spádovej materskej školy a 

ktorým v septembri 2022 začína povinné predprimárne vzdelávanie. Teda deti, ktoré majú rok pred 

plnením povinnej školskej dochádzky s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na 

základe rozhodnutia súdu;  

Deti pre ktoré je v nasledujúcom školskom roku predprimárne vzdelávanie povinné; 

Deti od 3 resp. 2 rokov veku do 6 rokov veku dieťaťa.;  

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov/rodičov o prijatie detí do materskej školy sa 

uprednostnia deti staršie ako 3 roky, ktoré majú v MŠ súrodenca.  

Rozhodnutie o prijatí respektíve o neprijatí bude zákonnému zástupcovi odoslané poštou do 

30.6.2022. 

od 1. januára 2022 sa rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 

materskej školy doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní 

zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú 

zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia 

riaditeľovi materskej školy. Písomné vyhlásenie bude zverejnené spolu so žiadosťou do materskej 

školy.  

 

 

 

V Jasenovom 24.3.2022                            Mgr. Gaňová Drahomíra (riaditeľka materskej školy) 


