
1 

 

Obec Sirk, podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28, §59 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej „školský zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §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 
č. 2/2022 

o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk 

 
 
 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje prijímanie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie 

v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirk. Obec Sirk je zriaďovateľom Materskej školy Sirk, Sirk 

169, 049 64 Sirk. 

 

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

riaditeľka (ďalej len „riaditeľka“) materskej školy po dohode so zriaďovateľom. Miestom podávania žiadostí je 

sídlo materskej školy Sirk 169, 049 64 Sirk.  

 

(3) Miesto podávania žiadostí zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na úradnej tabuli obce, v 

priestoroch materskej školy a na internetovej stránke obce spravidla od 1. apríla do 31. mája príslušného 

kalendárneho roka. Miesto a termín podávania žiadostí bude vyhlásené aj obecným rozhlasom.  
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§2 

Povinné predprimárne vzdelávanie 

 

(1) Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého 

bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné 

predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.  

 

(2) Povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt t.j. 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 / riaditeľka tejto materskej školy 

prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. Riaditeľka spádovej materskej školy je povinná prednostne prijať 

na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.  

 

§ 3 

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, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní,  

b) pre nasledujúci školský rok, vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, v prípade uvoľnenia 

miesta počas školského roka alebo v prípade dostatku miesta rozhodne riaditeľka materskej školy o prijatí aj 

počas školského roka. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, 

personálne a iné potrebné podmienky, o ktorých rozhoduje riaditeľka školy, najmä základné hygienické návyky 

dieťaťa, samostatnosť v jedení, obliekaní a pod.  

 

(2) Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.  

 

(3) Podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní so zriaďovateľom.  

 

(4) Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.  

 

(5) Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka 

materskej školy najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka.  
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§4 

Určenie spádovej materskej školy 

 

(1) Spád Materskej školy Sirk, Sirk 169, 049 64 Sirk je katastrálne územie obce Sirk (zahŕňajúce časti Sirk, 

Červeňany a Železník). 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky a osobitnými 

predpismi.  

 

(2) Obecné zastupiteľstvo v Sirku dňa 14.3.2022 uznesením č. 3/III/2022 schválilo toto Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Sirk č. 2/2022 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Sirk.  

 

(3) Zmeny tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Sirku.  

 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia a týmto dňom sa končí 

platnosť VZN č. 3/2018 o prijímaní detí do materskej školy zo dňa 7.5.2018.  

 

 

          Daniel FAKLA  

            starosta obce  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
VZN vyvesené na pripomienkovanie dňa:  10.2.2022 
 
VZN schválené dňa: 14.3.2022 
 
Schválené VZN vyvesené dňa: 15.3.2022 
 
Nadobudnutie účinnosti VZN dňa: 29.3.2022 


