
Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej 

školy v Hamuliakove na školský rok 2022/2023 

 

Vážení rodičia, 

oznamujeme Vám, že zápis detí do Materskej školy v Hamuliakove na nový školský rok 

2022/2023 bude prebiehať v dňoch od 2.mája do 5.mája 2022 v čase od 9,00 hod do 16,30 

hod v budove materskej školy. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ako aj ďalšie tlačivá súvisiace 

so zápisom si môžete stiahnuť na webovej stránke obce. 

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podať Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie (príloha č.1), ktorá musí obsahovať potvrdenie všeobecného lekára pre deti 

a dorast o zdravotnom stave dieťaťa s vyznačením údajov o povinnom očkovaní dieťaťa. 

Pokiaľ ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné predložiť 

lekárske potvrdenia aj od lekára – špecialistu.  

K žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie prikladá zákonný zástupca aj dotazník 

o dieťati. (príloha č.2) 

Osobná prítomnosť detí pri úkonoch súvisiacich s prijímaním na predprimárne 

vzdelávanie sa riadi aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republike. 

Dôležité: 

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich 

sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti  

vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. 

Takisto Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa 

rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy 

doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, 

rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní 

zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia 

riaditeľovi materskej školy (príloha č.3)  

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie od nového školského roku do 30. júna školského roka, ktorý predchádza 

školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať (t. j. na školský rok 

2022/2023 do 30. júna 2022). 

Prednostné prijímanie detí: 

V súlade s § 59a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa 

prednostne budú prijímať deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania  povinné, a 

pre ktoré bola MŠ Hamuliakovo určená ako spádová,  t.j. deti, ktoré dosiahnu k 31.08. 2022 

vek 5 rokov a majú trvalý pobyt v obci Hamuliakovo alebo sú v zariadení umiestnené na 

základe rozhodnutia súdu. 



Detí, pre ktoré plnenie predprimárneho vzdelávania nie je povinné, budú prijaté podľa poradia 
v poradovníku do naplnenia kapacity zariadenia 126 detí. 
Vytváranie poradovníka bude zohľadňované v uvedenom poradí: 
1/ dieťaťa má trvalý pobyt v obci Hamuliakovo -  vek dieťaťa podľa dátumu narodenia od 
najstaršieho po najmladšie 
následne 
2/ dieťaťa nemá trvalý pobyt v obci Hamuliakovo - vek dieťaťa podľa dátumu narodenia od 
najstaršieho po najmladšie 
 
Deti sa prijímajú do materskej školy spravidla od 3 rokov veku a  musia mať osvojené základné 
hygienické (odplienkované, bez cumľa, používa WC, samostatne si umyje ruky a pod.) a 
sebaobslužné zručnosti (vie sa samostatne obuť, obliecť, samostatne najesť, piť z pohára). 
 

Upozorňujeme tých zákonných zástupcov detí, ktorým z kapacitných dôvodov nebolo 

v minulom školskom roku vyhovené a majú záujem o MŠ, že sú povinní si znova podať žiadosť 

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. 

 

                                                                                    Ingrid Meravá – riaditeľka MŠ 

 

 

 


