
 V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, § 59, 

ods.3 (Školský zákon)  riaditeľka materskej školy zverejňuje, po dohode so zriaďovateľom, miesto a 

termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok. 

Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023 sa uskutoční : 

od 02. mája do 30. mája 2022 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky 

MŠ SR č. 308/2009 Z. z.  na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. 

Žiadosť si môžete: 

• vyzdvihnúť v Mš 

• stiahnuť na stránke Obce Nededza https://www.nededza.eu/ 

• vyplniť elektronicky Elektronická prihláška | Materská škola Za Kaštieľom 136, Nededza 

(edupage.org)  

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky 

MŠ SR č. 308/2009 Z. z.  na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Prijímajú sa 

spravidla deti od troch do šiestich rokov  veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku ak 

sú splnené osobitné požiadavky (hygienické, bezpečnostné, personálne, kapacitné). 

Predprimárne vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje formou 1 - 4 ročného vzdelávania s 

možnosťou poldenného zaškoľovania . 

K písomnej žiadosti sa prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre 

deti a dorast, (ktoré nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, 

že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli ohrozovať výchovu 

a vzdelávanie ostatných detí alebo akokoľvek negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole./. 

Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia a odovzdajú ju spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa 

od všeobecného lekára pre deti a dorast doručia do MŠ. 

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

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  a odporúčanie od 

všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím predkladá 

tiež vyjadrenie príslušného odborného lekára. 

Odovzdávanie žiadostí sa bude realizovať  budove Materskej školy, Za Kaštieľom 136, 013 02 Nededza  

do 30.mája 2022. 

Rodič môže doručiť žiadosť: 

- Osobne na adrese Materskej školy 

- Poštou alebo kuriérom na adresu:  Materská škola Za Kaštieľom 136,013 02 Nededza 

- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na adresu materska.skola@nededza.eu 



Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí / neprijatí/ dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 

ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v 

súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. 

Písomné rozhodnutie o prijatí, /neprijatí / dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie bude zákonným 

zástupcom oznámené od 15.6.2022. 

Bližšie informácie môžete získať u riaditeľky  školy v pracovné dni v čase od 10,00 h do 12,00 h – 

kontakt: 0903 899 443. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti: 

• pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, 

• deti s pokračovaním predprimárneho vzdelávania. 

Ostatné podmienky prijatia: 

• dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky  (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa); 

• uprednostňujeme súrodencov detí, ktoré už materskú školu navštevujú 

• dieťa osamelého rodiča 

• ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy 

deti mladšie ako tri roky s požadovaným neskorším nástupom do MŠ prijímame len v prípade 

nezaplnenia kapacity materskej školy k septembru 2022. 

 Dieťa by malo pri nástupe do MŠ ovládať: 

• základné hygienické návyky (používanie WC – nepoužíva plienky, umývanie a utieranie rúk, 

používanie vreckovky,); 

• samostatne jesť (používať lyžicu) a piť z hrnčeka; 

• malo by byť pri obliekaní aktívne (nie je nevyhnutné, aby sa vedelo celkom samé obliecť, 

vyzliecť, uviazať si šnúrky); 

• malo by sa vedieť na určitý čas zaobísť bez rodičov. 

 V prípade bližších informácií k zápisu nás kontaktujte prostredníctvom  

Tel. 0903 899  443 

email: materska.skola@nededza.eu 

 


