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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Snežnica 

o určení školského obvodu základnej školy na území Obce Snežnica 

č. 1/2018 

 
Obec Snežnica na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, podľa § 28 v nadväznosti na § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o 

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

neskorších predpisov, § 5 odseku 14 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 

vydáva pre územie mesta Trenčianske Teplice 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Snežnica (ďalej len „VZN“) stanovuje spádovú 

materskú školu pre povinné predprimárne vzdelávanie a pravidlá prijímania detí na 

predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Snežnica (ďalej aj 

len „obec“).  

Článok 2 

Určenie spádovej materskej školy 

Spádovou materskou školou pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom 

v obci Snežnica je Materská škola pri ZŠ Snežnica 218 ako súčasť Základnej školy s materskou 

školou Snežnica 218, 023 32  Snežnica. 

Článok 3 

Pravidlá prijímania detí na predprimárne vzdelávanie 

(1) Do Materskej školy pri ZŠ Snežnica 218, (ďalej len „materská škola“) sa deti prijímajú 

spravidla k začiatku školského roka. Priebežné prijímanie detí počas školského roka je možné, 

ak to umožňujú kapacitné možnosti materskej školy s prihliadnutím na vek novoprijatých detí 

na predprimárne vzdelávanie.1)  

(2) Do materskej školy nesmie byť prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo vek dva roky.  

(3) Dieťa, ktoré je staršie ako dva roky, ale ktoré zároveň nedovŕšilo vek troch rokov, môže byť 

do materskej školy prijaté, ak boli prijaté všetky deti vo veku od troch do piatich rokov, ktoré 

o prijatie požiadali a v materskej škole zostali voľné kapacity. Takéto dieťa musí však mať 

osvojené hygienické návyky.  

 

1) § 59 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 



Článok 4 

Termín a miesto prijímania žiadostí 

(1) Riaditeľ materskej školy (ďalej len „riaditeľ“) po dohode so zriaďovateľom určí termín a 

miesto na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci 

školský rok a podmienky na prijatie.  

(2) Oznam o termíne a mieste podávania žiadostí zákonných zástupcov o prijatie detí na 

predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok riaditeľ zverejní na informačnej tabuli 

obce, v priestoroch materskej školy, na webovom sídle zriaďovateľa a materskej školy 

najneskôr od 30.apríla do 31. mája príslušného kalendárneho roka.  

(3) Riaditeľ spolu s termínom a miestom podania žiadostí zverejní na webovom sídle školy aj 

metodické odporúčania pre rodičov pri nástupe dieťaťa do materskej školy.  

 

Článok 5 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

(1) Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (ďalej len “žiadosť”), je prílohou 

tohto VZN.  

(2) Písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre 

deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, možno doručiť materskej škole 

osobne, poštou alebo elektronicky.  

(3) V prípade nedostatočného vyplnenia žiadosti a doloženia potrebných príloh podľa tohto 

VZN, bude sa táto žiadosť považovať za neúplné podanie a zákonný zástupca bude vyzvaný o 

doplnenie potrebných údajov. Ak zákonný zástupca po vyzvaní nedoplní údaje a nedoloží 

potrebné prílohy, takáto žiadosť bude vyradená zo zoznamu žiadateľov.  

(4) Za povinné prílohy žiadosti na účely tohto VZN sa považujú:  

 v prípade zverenia dieťaťa do výchovy: 

a)  úradne overená kópia súdneho rozhodnutia.  

 prípade, ak zákonný zástupca žiada o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami alebo o prijatie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, tak 

ďalšími povinnými prílohami ku žiadosti sú:  

a) originál alebo úradne overená kópia vyjadrenia poradenského zariadenia,  

b) originál alebo úradne overená kópia vyjadrenia príslušného odborného lekára.  

(5) Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie musia podpísať obaja zákonní 

zástupcovia dieťaťa.  

 



(7) Riaditeľ žiadosť prijme a zaeviduje. Po ukončení zberu žiadostí, riaditeľ jednotlivé žiadosti 

posúdi a vyhodnotí v súlade s § 59 školského zákona, pričom zohľadní ostatné podmienky 

prijímania detí do materskej školy, ktoré boli prerokované v pedagogickej rade materskej školy 

a tiež zohľadní kritériá bodovacieho systému podľa článku 6 tohto VZN.  

 

Článok 6 

Kritériá prijímania 

(1) Do materskej školy na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od troch rokov 

veku do šiestich rokov. Za rozhodujúci pre splnenie kritérií sa považuje vek, ktorý dieťa 

dosiahne k 31. augustu príslušného kalendárneho roka.  

(2) Prednostne sa vždy prijímajú deti2):  

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku k 31. 

augustu príslušného kalendárneho roka),  

c) majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,  

d) majú dodatočne odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.  

(3) V prípade, ak záujem o prijatie detí prekračuje kapacitu materskej školy, riaditeľ zohľadňuje 

ostatné podmienky prijímania a bodovací systém, a to tak, že ku každej doručenej žiadosti 

priradí príslušný počet bodov podľa kritérií určených v odseku 4 tohto článku.  

(4) Kritériami bodovacieho systému na účely tohto nariadenia sú:  

a) vek, ktorý dieťa dovŕši k 31. augustu príslušného kalendárneho roka:  

 štyri roky (4 body),  

 tri roky (3 body),  

b) trvalý pobyt dieťaťa v obci Snežnica (2 body),  

c) trvalý pobyt otca v obci Snežnica (2 body),  

d) trvalý pobyt matky v obci Snežnica (2 body),  

e) zamestnanosť zákonných zástupcov:  

 obidvaja zákonní zástupcovia zamestnaní (2 body),  

 iba jeden zákonný zástupca zamestnaný (1 bod),  

f) súrodenci dieťaťa, ak navštevujú materskú alebo základnú školu (2 body),  

 

2) § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov  



g) sociálna situácia rodiny:  

 dieťa v starostlivosti jedného rodiča a žije s ním v samostatnej domácnosti (3body),  

 dieťa v starostlivosti jedného rodiča a nežije s ním v samostatnej domácnosti (2 body),  

 dieťa zverené do striedavej starostlivosti oboch zákonných zástupcov (1 bod),  

h) prípad hodný osobitného zreteľa podľa rozhodnutia riaditeľa v súčinnosti so zriaďovateľom 

najmä ak ide o dieťa zdravotne znevýhodnených rodičov, dieťa rodičov žijúcich v hmotnej 

núdzi, dieťa týraného rodiča žijúceho v azylovom dome alebo v chránenom bývaní, situáciu ak 

zákonný zástupca žiada umiestniť viac ako jedno dieťa do jednej materskej školy a iné (1 bod).  

i) dieťa zamestnanca zriaďovateľa a jeho organizácií (2 body),  

(5) V prípade, ak dvom alebo viacerým doručeným žiadostiam súčasne bude v zmysle odseku 

4 tohto článku pridelený rovnaký počet bodov, tak poradie týchto žiadostí bude riaditeľ určovať 

podľa veku dieťaťa, a to od najstaršieho dieťaťa až po najmladšie.  

 

Článok 7 

Rozhodovanie o prijatí dieťaťa do materskej školy 

(1) O prijatí dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie rozhoduje riaditeľ. 

(2) Riaditeľ rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v 

súlade s článkom 6 odsekom 2 tohto VZN a s prihliadnutím na kritéria bodovacieho systému 

podľa článku 6 odseku 4 a odseku 5 tohto VZN.  

(3) Riaditeľ rozhodne o prijatí dieťaťa do materskej školy spravidla najneskôr do 30. júna 

príslušného kalendárneho roka.  

(4) Na rozhodnutie riaditeľa o prijatí dieťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa 

nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.  

(5) Riaditeľ rozhoduje aj o prijatí dieťaťa na tzv. adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt 

najdlhšie na 3 mesiace.  

(6) Riaditeľ doručí rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy zákonnému 

zástupcovi najneskôr do 15. júla príslušného kalendárneho roka.  

 

Článok 8 

Rozhodovanie o vylúčení dieťaťa z materskej školy 

V prípade neuspokojenia všetkých žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie 

z kapacitných dôvodov môže riaditeľ počas školského roka rozhodnúť o vylúčení dieťaťa  

z materskej školy, okrem dieťaťa podľa čl. 6 odsek 2 tohto VZN, a to pokiaľ dieťa preruší 

dochádzku do materskej školy bez písomného udania dôvodu či lekárskeho potvrdenia na viac 

ako 30 po sebe nasledujúcich pracovných dní s vylúčením doby školských prázdnin. Na 



uvoľnené miesto potom prijme dieťa, ktoré nebolo prijaté z kapacitných dôvodov materskej 

školy, v poradí určenom podľa čl. 6 ods. 4 VZN. 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

(1) Právne vzťahy neupravené týmto VZN sa upravujú príslušnými ustanoveniami zákona 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami ostatných 

súvisiacich platných právnych predpisov.  

(2) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór obce. 

(3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

obce Snežnica dňa 13.08.2021 uznesením č. 145/2021. 

 
           podpísané 
  

 MVDr. Milan Hlavatý 

 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


