
Všeobecne záväzné nariadenie obce Paňa 

o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy 

č. 3/2014 

 

Obec Paňa v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov, v zmysle §28,59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( 

školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 a 6  zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.   

.  

 

Článok I. 
 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje prijímanie dieťaťa na výchovu 

a vzdelávanie v Materskej škole v zriaďovacej pôsobnosti obce PAŇA, so sídlom materská škola 

Paňa 26, 951 05. 

(2) Miesto a termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie určuje 

riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom. 

(3) Miesto podávania žiadostí je sídlo materskej školy. Miesto podávania žiadostí zverejní 

riaditeľka po dohode so zriaďovateľom v budove materskej školy, internetovej stránke obce 

spravidla od 15. februára do 30. marca. Miesto a termín podávania žiadostí bude vyhlásené aj 

obecným rozhlasom. 

 

 

Článok II. 
 

Podmienky na prijatie dieťaťa 

 

(1) O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľka: 

a) na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spolu s potvrdením o zdravotnom stave 

dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, 

(2) V prípade záujmu o prijatie, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy, zohľadňuje riaditeľka 

materskej školy nasledovné podmienky na prednostné prijímanie dieťaťa: 

a) s odloženou školskou dochádzkou, 

b) s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, 



c) ktoré k septembru začínajúceho školského roka dovŕši vek 5 rokov, 

d) ďalej deti  vo veku 4 rokov, 

e)dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky, za 3 ročné dieťa sa považuje dieťa, ktoré  1.septembru začínajúceho 

školského roka dovŕši vek 3 rokov,  

f) ďalej pri doplnení kapacity sa do zariadenia prijímajú deti podľa veku- čiže od najstaršieho, 

g)v prípade uvoľnenia miesta sa môže  prijať dieťa mladšie ako 3 roky (2,5roka),ktorého rodičia 

pracujú, tieto deti musia mať osvojené základné hygienické, stravovacie návyky, čiastočne základy 

sebaobsluhy. 

(3) Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca 

riaditeľke spravidla do 15 apríla, najneskôr do 30. Apríla kalendárneho roka. Rozhodnutie 

o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca 

spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave 

dieťaťa.     

(4)Ak do 15.septembra prijaté dieťa z neuvedených  a neznámych dôvodov nenastúpi do materskej 

školy, bude nahradené iným neprijatým dieťaťom.  

 

 

 

Článok III. 

Predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania 

 

(1) dôvody, pre ktoré môže riaditeľka MŠ rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do 

MŠ: 

a) ak zákonný zástupca nemá do konca mesiaca uhradený príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ 

a stravné na nasledujúci mesiac, a po preukázateľnom upozornení zákonného zástupcu nedôjde 

k úhrade do troch pracovných dní, 

b) ak rodič zamlčí dôležité údaje o zdravotnom stave, 

c)ak dieťa bez ospravedlnenia vymešká jeden mesiac, 

d) ak sa špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do MŠ a MŠ nie 

je schopná vytvoriť podmienky na výchovu a vzdelávanie dieťaťa(konanie súvisiace s obmedzením 

výchovy a vzdelávania sa rozumie: pretrvávajúci neutíchajúci plač po viac ako 2 týždňoch pobyte 

v MŠ, fyzické útoky na iné deti a na učiteľku, agresivita a poškodzovanie majetku, nevhodné 

prejavy – opľúvanie, kopanie, útek, vulgárne nadávky, samoubližovanie apod.) 

e) ak rodič opakovane, aj po písomnom upozornení porušuje Školský poriadok MŚ.  

 



Článok IV. 

 
Záverečné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Paňa bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Pani 

dňa 14.8.2014, vyvesené na úradnej tabuli bolo od  15.8.2014 do 31.8.2014 účinnosť nadobudlo 

dňa 1.9.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Korenči 

    starosta obce 
 

 


