
Kritériá prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy pri ZŠ s MŠ 
Lužianky  

  V zmysle zákona č.245/2008 § 59 ods. 2  Z. z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/sa 
prednostne prijímajú: 

1. Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku 
2. Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 
3. Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou 

Ostatné podmienky určené riaditeľom ZŠ s MŠ po dohode s pedagogickou radou školy: 

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, prednostne sa prijímajú: 

1. Deti, ktoré nastúpia do materskej školy  v septembri v danom školskom roku 
2. Deti, ktorých zákonný zástupca dodrží stanovené termíny vydávania a odovzdávania 

žiadostí do MŠ 
3. Deti zamestnancov ZŠ s MŠ v Lužiankach 
4. Podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je, aby malo osvojené hygienické a kultúrne návyky(t. j. 

dieťa bez plienok, dieťa ktoré dokáže samostatne jesť lyžicou a piť z pohára) 
5. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiadostí 

a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predkladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie. 

6. Deti, ktorých zákonný zástupca má trvalý pobyt v obci Lužianky 
7. Deti zamestnaných rodičov 
8. Deti, ktoré k 1.septembru daného školského roku dovŕšia tri roky veku 
9. Deti , ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu vo veku od 3 - 6 rokov  

 
Do MŠ sa prednostne prijímajú spravidla deti od 3 do 6 rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od 
2 rokov veku, pokiaľ sú vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky a umožňuje to kapacita 
MŠ. Nesmú sa ale uprednostniť pred deťmi, ktoré dovŕšili tri roky. 

Takéto dieťa musí spĺňať základné sebaobslužné schopnosti. Pokiaľ dieťa nespĺňa požadované 
podmienky, riaditeľka ZŠ s MŠ môže prerušiť dochádzku dieťaťa do MŠ. 

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží 
riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 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. 

Deti sa prijímajú do naplnenia kapacity jednotlivých tried. Počet detí prijatých do triedy MŠ 
s poldennou a celodennou výchovnou starostlivosťou  nemôže byť vyšší ako 18 / kapacita stanovená 
RÚVZ v Nitre/. 
Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky rodič riaditeľke doručí dodatočne, najneskôr do 
štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania a upozorní zástupkyňu 
materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa s cieľom rezervovať miesto 
v materskej škole. 

Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží prihlášku, doklady o zdravotnom stave dieťaťa 
a vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí 
dieťaťa do MŠ k začiatku nového školského roka bude doručené rodičovi najneskôr do 30. júna 
príslušného kalendárneho roka. Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať 
adaptačný alebo diagnostický pobyt  dieťaťa v MŠ, ktorý sa realizuje po dohode so zákonným 
zástupcom dieťaťa po dobu najviac na obdobie troch mesiacov.  


