
Zápis detí do materských škôl na školský rok 2021/2022  

Povinné predprimárne vzdelávanie 

Obec Spišský Hrušov ako zriaďovateľ  materskej  školy bez právnej subjektivity oznamuje 
informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní. 
  
Plniť povinné predprimárne vzdelávanie bude musieť každé dieťa, ktoré do 31.augusta / 
vrátane/: 

- dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona, 
 

- dovŕši päť rokov veku  a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou 
individuálneho vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona, 

 
- dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa § 28a 

ods. 3 školského zákona bez ohľadu na to, či splnilo povinné predprimárne 
vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania – toto dieťa bude pokračovať 
v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok, 
 

- nedovŕši päť rokov veku, ale zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako 
plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného 
lekára pre deti a dorast , t. j. detí podľa § 28a ods. 5 školského zákona, 
 

- dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti 
dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať 
sa, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona. 

 
V zmysle §28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) bude v školskom roku 
2021/2022 musieť plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé 
dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 8. 2021. 
   
Podľa §59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) povinné predprimárne 
vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak 
zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné 
predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ danej  
materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. 
  
Povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť formou pravidelného dochádzania do  
materskej školy v pracovných dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny denne. 
  
O povolení individuálneho vzdelávania pre dieťa, ktoré plní povinné predprimárne 
vzdelávanie rozhoduje riaditeľ kmeňovej materskej školy, ak zdravotný stav dieťaťa 
neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole 
alebo, ak jeho zákonný zástupca o to požiada. 
  
Termín zápisu do materskej školy  Spišský Hrušov sa uskutoční v čase od 1. 5.  do 15. 5. 
2021, o ďalších podrobnostiach ohľadom zápisu detí do MŠ bude riaditeľka materskej školy  
verejnosť včas informovať na facebookovej stránke školy a na webovej stránke obce Spišský 
Hrušov. 
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