
Materská škola,  

Jána Kollára 896, 901 01 Malacky 
 

Vnútorný  predpis č. 009/2017  1 

 

 

             

           

Číslo:   VP  009/2017 

 

VNÚTORNÝ PREDPIS 

O ZÁSADACH PRIJÍMANIA DETÍ A 

POPLATKOCH 

 
MATERSKEJ ŠKOLY, 

Jána Kollára 896, 901 01 Malacky 

Názov materskej školy Počet výtlačkov: 2 

Materská škola,   

Jána Kollára 896, 901 01 Malacky 

Výtlačok č. 1 - prvopis 

Výtlačok č. 2 - rovnopis 

Kópie: podľa rozdeľovníka 

Správca dokumentu: riaditeľka materskej školy Zmena č.: 

Martina Novotová 

Vypracoval:  Martina Novotová Podpis: Dátum: 24.07.2017 

funkcia:               riaditeľka 

Schválil:       Martina Novotová  Podpis: Dátum: 28.08.2017 

funkcia:              riaditeľka 
 Zverejnené dňa:02.09.2017 

Počet strán: 6 Prílohy: 3 
Účinnosť: 02.09.2017 

Právoplatnosť:02.09.2017 
 

 

 

 



Materská škola,  

Jána Kollára 896, 901 01 Malacky 
 

Vnútorný  predpis č. 009/2017  2 

 

 

 

 

Interná smernica o zásadách prijímania detí do materskej školy 

a poplatkoch  

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Riaditeľka Materskej školy, Jána Kollára 896 Malacky, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

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

MŠ SR č. 308/2009 Z. z. vydáva Internú smernicu o prijímaní detí do materskej školy. V tejto 

smernici sú spracované pravidlá organizácie zápisu, kritériá prijímania detí na predprimárne 

vzdelávanie v materskej škole a pravidlá úhrady mesačného príspevku za jeho pobyt v škole. 

 

Čl. 2 

Všeobecné ustanovenia 

1. Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na nasledujúci školský 

rok určí riaditeľka školy v zmysle platných právnych predpisov v čase od 30. apríla do 

31. mája. Zároveň určí miesto podávania žiadostí a zverejní vo vstupných priestoroch 

školy a na webovom sídle kritériá prijímania detí odsúhlasené po ich prerokovaní 

v pedagogickej rade konanej najneskôr do 25. marca  kalendárneho roka. Žiadosti 

o prijatie a kritériá prijímania zverejní na webovej stránke a iných dostupných miestach 

od 1. apríla.  

2. Škola akceptuje a prevezme od zákonných zástupcov a následne zaeviduje aj akúkoľvek 

podobu žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, nielen predloženú na tlačive 

vytvorenom materskou školou a zverejnenou na webovom sídle školy.   

3. Rodič v žiadosti o prijatie nemusí uviesť svoje údaje (bydlisko a zamestnávateľa). V 

prípade vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy musí požadované údaje 

doplniť (kvôli spracúvaniu centrálneho rezortného informačného systému – RIS). 
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4. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, môže zákonný zástupca dieťaťa doručiť 

poštou alebo osobne do kancelárie riaditeľky MŠ každý pracovný deň. Súčasťou žiadosti 

je lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je údaj o povinnom 

očkovaní. 

5. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa spravidla od troch do 

šiestich rokov veku.  

6. Do materskej školy možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak zvláda kultúrno-

hygienické návyky, škola má voľnú kapacitu a bolo vyhovené všetkým žiadostiam 

zákonných zástupcov detí starších ako tri roky. 

7. Prednostne sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa 

s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou 

dochádzkou, v prípade voľnej kapacity dieťa s trvalým pobytom v meste Malacky 

a zároveň trvalým pobytom aspoň jedného rodiča v meste Malacky  od troch  rokov 

podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu,  dieťa vo veku dvoch až troch rokov 

podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu a dieťa od troch rokov z okolitých 

obcí a miest, v uvedenom poradí. 

8. Na vykonanie zápisu do MŠ sú určené 2 pracovné  dni v čase od 10.00 hod. do 16.00 

hod. Miesto a presný čas zápisu zverejní riaditeľ MŠ. 

9.  Zákonný zástupca dieťaťa predloží na zápise občiansky preukaz. Zápis sa vykonáva 

formou pohovoru  so zákonným zástupcom.  

10.  V prípade neprítomnosti zákonného zástupcu na zápise, mu bude rozhodnutie poslané 

poštou do 30.júna. 

11.  O prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy 

vydaním písomného rozhodnutia. Rodič dieťaťa ho dostane najneskôr do konca júna 

kalendárneho roka, keď bola podaná žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy. 

12. Na rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy sa nevzťahuje zákon 

o správnom konaní.  
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13. Riaditeľka materskej školy rozhoduje o prerušení dochádzky a predčasnom ukončení 

predprimárneho vzdelávania v zmysle pravidiel stanovených v školskom poriadku.  

O prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy rozhodne na základe písomnej 

žiadosti zákonného zástupcu. 

14. Riaditeľka materskej školy rozhoduje aj o zaradení dieťaťa na adaptačný pobyt 

a diagnostický pobyt v materskej škole, určuje po prerokovaní so zákonným zástupcom 

dieťaťa dĺžku jeho adaptačného alebo diagnostického pobytu, ktorý je zameraný na jeho 

postupnú socializáciu a diagnostikovanie. 

15. O zaradení dieťaťa na elokované pracovisko (ďalej len „EP“) po dohode so zákonným 

zástupcom rozhoduje riaditeľka materskej školy. 

16. O zaradení dieťaťa do konkrétnej triedy  rozhoduje zástupkyňa riaditeľky materskej 

školy. 

 

Článok 3 

Postup pri prijímaní detí do materskej školy  

1.  Deti sa do materskej školy prijímajú na základe žiadosti o prijatie podanej jeho zákonným 

zástupcom spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je údaj o 

povinnom očkovaní.  

Písomnú žiadosť (formulár stiahnutý z webového sídla školy vyplnený vo všetkých 

položkách alebo vlastný formulár) odovzdá zákonný zástupca dieťaťa spolu s potvrdením 

o jeho zdravotnom stave v kancelárii riaditeľky materskej školy. Môže to urobiť každý 

pracovný deň v čase prevádzky školy od 30. apríla do 30. mája kalendárneho roka, ktorý 

predchádza nástupu dieťaťa do materskej školy. 

2.  Ak je počet detí prihlásených do materskej školy k začiatku nasledujúceho školského 

roka vyšší, ako možno prijať, riaditeľka berie do úvahy: 

 kapacitné možnosti materskej školy, 

 ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona o najvyššom počte detí v triedach (v 

závislosti od veku detí), 

 zákonné podmienky ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona, 

 



Materská škola,  

Jána Kollára 896, 901 01 Malacky 
 

Vnútorný  predpis č. 009/2017  5 

 

 

 

 ostatné podmienky prijímania detí (stanovené v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky 

o materskej škole a odsúhlasené po prerokovaní v pedagogickej rade každý školský 

rok). 

3. Riaditeľka školy o prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhodne po vyjadrení 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného 

lekára pre deti a dorast, ak ide o dieťa so zmyslovým alebo telesným postihnutím – po 

vyjadrení príslušného odborného lekára.  

 

Článok 4 

Úhrada poplatkov   

1. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo vydaním písomného rozhodnutia prijaté do 

materskej školy, je povinný mesačne najneskôr do 15. dňa aktuálneho mesiaca uhradiť sumu 

za pobyt dieťaťa v materskej škole stanovenú v hodnote 25,- eur všeobecne záväzným 

nariadením Mesta Malacky č. 10/2016,  formou prevodu na účet  

 

č. Sk22 5600 0000 0032 5039 5002. Ako variabilný symbol sa uvádza VS/číslo triedy a číslo 

EP dieťaťa. Pri každom prevode v poznámke pre prijímateľa treba uviesť meno dieťaťa.  

Informácia o výške poplatku je uvedená v školskom poriadku v časti Určenie výšky poplatkov 

za pobyt dieťaťa v materskej škole a predmetné VZN je zverejnené na ústrednej nástenke 

školy.  

2. Poplatok sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,  

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

3. Poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza na základe rozhodnutia 

zriaďovateľa za dieťa, ktoré: 

a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo závažných dôvodov preukázateľným 

spôsobom, 

 



Materská škola,  

Jána Kollára 896, 901 01 Malacky 
 

Vnútorný  predpis č. 009/2017  6 

 

 

 

b) nedochádzalo do školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka 

školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi, rodič zaplatí iba 

pomernú časť poplatku.  

 

Článok 5  

Záverečné ustanovenia 

1. Riaditeľka materskej školy zverejní internú smernicu o zásadách prijímania detí do materskej 

školy a poplatkoch na webovom sídle školy a na ústrednom informačnom paneli vo 

vstupných priestoroch školy. 

2. Táto interná smernica nadobúda účinnosť od 02.09. 2017. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


