
Prijímanie detí do materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava 

 

Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje 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 súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. 

 

Základné podmienky prijímania detí do materskej školy 

a) O prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa § 5 

ods.14 písm. a) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

b) Deti do materskej školy prijímame na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú 

predloží riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa 

s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (tlačivo je 

zverejnené na stránke mesta) 

c) Obdobie, ktoré je vymedzené na podávanie žiadostí je spravidla od 30. apríla do 31. mája, 

presný termín a miesto prijímania žiadostí pre nasledujúci školský rok je zverejnený po dohode 

so zriaďovateľom  na webovej stránke školy, webovom sídle zriaďovateľa a budove školy. 

d) V prípade voľných kapacít v materskej škole prijímame dieťa do materskej školy aj priebežne. 

e) Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijímame spravidla dieťa od troch do šiestich 

rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Takéto dieťa môže byť 

prijaté do materskej školy iba vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné 

podmienky. Deti mladšie ako 3 roky neuprednostňujeme  pred staršími deťmi. 

f) V zmysle § 59 školského zákona sa prednostne prijímajú deti: 

-  s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

-  s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

-  ktoré dovŕšili piaty rok veku k 31.08. príslušného kalendárneho roka (1 rok pred 

nástupom do 1. ročníka ZŠ). 

 

V každom prípade sa prijatie dieťaťa odvíja od kapacity jednotlivých materských škôl.  V prípade 

voľnej kapacity prijímame aj deti od troch rokov veku z okolitých obcí a miest. 

 

  


