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PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE  

DO MATERSKEJ ŠKOLY NA NÁM. SNP  
 

Materská škola-Óvoda Námestie SNP č. 187/11 929 01 Dunajská Streda, je šesťtriedna. 

Štyri triedy má s vyučovacím jazykom maďarským a dve triedy s vyučovacím jazykom 

slovenským 

Školský vzdelávací program nesie názov ROZPRÁVKOVÝ LES. 

Materskú školu charakterizuje rodinná atmosféra, láskyplný prístup k deťom, pocit pohody, 

bezpečia a istoty, slobodné vyjadrovanie citov a myšlienok, vytvorenie pozitívnych citových 

vzťahov a konštruktívnych spoločenských stykov, otvorená komunikácia s rodičmi a deťmi, 

dobrá a partnerská   spolupráca s rodičmi a inštitúciami. Pedagogický prístup v materskej škole 

sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.  

Rôznymi umeleckými prostriedkami, rozprávkami, poéziou, piesňami, pohybom a tancom, 

výtvarným, hudobným, dramatickým a pohybovým vyjadrením vychovávame deti k umeniu a 

kultúre, upevňujeme v deťoch pozitívny vzťah k sebe, svojmu okoliu, prírode, umeniu 

a spoločnosti. Podporujeme u  detí citlivé vnímanie a trvalý vzťah ku knihe, materinskému 

jazyku a prírode, prostredníctvom nich nenásilným spôsobom a vekuprimerane pripravujeme 

deti na školu a život. Našou ďaľšou dôležitou úlohou je viesť deti k zdravému životnému štýlu. 

Túto kvalitnú a náročnú prácu zabezpečuje progresívny a vysoko kvalifikovaný  pedagogický 

kolektív s dlhoročnými skúsenosťami. 

Materská škola okrem plnenia cieľov školského vzdelávacieho programu ponúka deťom  aj 

krúžkové činnosti a  pre 5-6 ročné deti navyše ponúka aj stimulačný program. 

Materská škola spolupracuje so všetkými základnými školami a školskými inštitúciami na 

území Dunajskej Stredy. 

 

 

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

245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 

Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 

Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).  

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: 

• spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,  

• dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej 

školskej dochádzky,  

• dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,  

• dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prijímanie detí so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 

306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy pred 

svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 



zváži, či na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky, a 

či bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť. 

 

Na predprimárne vzdelávanie v súlade s legislatívou sa prednostne prijíma dieťa: 

• ktoré dovŕšilo piaty rok veku,   

• s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,    

• s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené 

vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné 

podmienky). 

 

Na základe prerokovania v Pedagogickej rade školy a v súlade so Školským poriadkom 

na predprimárne vzdelávanie  riaditeľ  materskej školyv súlade s § 3 ods.2 vyhlášky MŠ 

SR č. 306/2008 Z.z. určí nasledovné podmienky prijímania detí (ostatné podmienky): 

• dieťa, ktoré už má v materskej škole prijatého súrodenca,  

• trvalý pobyt dieťaťa v meste Dunajská Streda (čo neznamená, že dieťa nemajúce trvalý 

pobyt v meste nemôže byť prijaté), 

• individuálna situácia dieťaťa/rodiny (dieťa samo živiteľa, osirelé dieťa), 

• základné sebaobslužné návyky dieťaťa (hygiena, stravovanie...) 

 

Výnimočne možno do MŠ prijať aj dieťa od 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, 

personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).  

 

Podávanie žiadostí a prijímania detí na predprimárne vzdelávanie: 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosti 

na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok sa podávajú  v materskej škole od 

30.apríla do 31. mája. 

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá 

aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého 

súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Vzhľadom na vzniknutú situáciu Minister 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydal nasledovné rozhodnutie: 

• podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; 

• potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. 

 

Žiadosti je možné: 

• vyplniť online na web stránke Mesta Dunajská Streda, 

• stiahnuť z web stránky Mesta Dunajská Streda:https://dunstreda.sk/tlaciva, 

• vyzdvihnúť osobne v klientskom centre na Mestskom úrade. 

 

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa môžu podať nasledovným spôsobom: 

• vyplniť online prihlášku na web stránke mesta Dunajská Streda www.dunstreda.sk 

(treba vybrať z ponuky našu materskú školu), 

• podať podpísanú žiadosť zákonným zástupcom/ami  poštou na adresu MŠ: 

Materská škola-Óvoda Námestie SNP 187/11 Dunajská Streda 92901  

• poslať e-mailom na e- mailovú adresu: msnamsnp@dunstreda.sk 

- prosíme naskenovať (odfotiť) aby tam bol podpis zákonného zástupcu, 

• vhodiť podpísanú žiadosť zákonným zástupcom/ami do poštovej schránky MŠ, ktorá je 

umiestnená pri hlavnej bráne. 

 



Rozhodnutie o prijatí dieťaťa: 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa riaditeľka materskej školy vydá  do 15. júla 2020.  

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia 

potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.  

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave,  dieťa 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt. 

 

 


