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Odporúčanie Ministerstva ško lstva, vedy, výskumu a špo rtu SR, sekcie regionálneho
školstva, k zápisu deti do materskej školy

Vážená pani vedúca odboru školstva, vážený pán vedúci odboru školstva,

v nadväznosti na novelizáciu ustanoveni a § 20 ods. 2 zákona Č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "školský zákon") vo veci zmeny termínu zápisu detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky účinnej od l. septembra 2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky, sekcia regionálneho školstva vydáva nasledovné odporúčanie vo veci
oznámenia miesta a termínu podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre nasledujúci
školský rok:

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č . 30612008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR
č . 308/2009 Z. z. (ďalej len ..vyhláška o materskej škole") sa do materskej školy prijímajú deti
priebežne alebo pre nasledujúci školský rok, pričom miesto a termin podávania žiadosti
pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej
školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca.

Doposiaľ zákonní zástupcovia detí spravidla aj podávali žiadosti o prijatie detí do materskej školy
v termíne od 15. februára do 15. marca, pretože tento termín nadväzoval na termín zápisu detí
na plnenie povinnej školskej dochádzky, aby sa pri prijímaní detí do materskej školy dokázalo
zabezpečiť voľné kapacity aj pre deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Od l. septembra 2015 nadobudl a účinnosť novela školského zákona, týkajúca sa aj ustanovenia
§ 20 ods. 2, v ktorej sa zmenil termín konania zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
na čas od 1. apríla do 30. apríla.

Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky odporúčame, aby
materské školy v oznámení termínu podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy
pre nasledujúci školský rok uvádzali termín od 30. apríla do 31. mája.
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Vážená pani vedúca odboru školstva , vážený pán vedúci odboru školstva,

dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste tento list distribuovali všetkým materským školám
a špeciálnym materským školám v územnej aj zriaďovateľskej pôsobnosti Vášho okresného úradu,
ako aj všetkým školským úradom pôsobiacim na území Vášho kraja.
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Na vedomie:
Štátna školská inšpekcia
Štátny pedagogický ústav
Metodicko-pedagogické centrum
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
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