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VZN Obce Láb č. 6/2011 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb číslo 6/2011, ktorým sa stanovuje spôsob 

prijímania detí do Materskej školy v Lábe. 

 

V súlade s ustanovením §6 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, ustanovením §28 ods. 5, §49 ods. 4, §139 a nasl., zákona číslo 

245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákona číslo 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona číslo 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákona číslo 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo v Lábe. Podrobnosti 

o spôsoboch organizácie a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti v materských 

školách, vrátane podmienok prijímania detí do materskej školy upravuje vyhláška 

Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 

308/2009 Z. z. o materskej škole. 

  

v y d á v a 

  

všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa stanovuje spôsob 

prijímania detí do materskej školy, úprava pravidiel prevádzky predškolského 

zariadenia a spôsobu organizácie a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti. 

  

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť pravidlá prevádzky predškolského zariadenia a tým i 

spôsob organizácie a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti, prijímanie detí do 

Materskej školy Láb, ktorej zriaďovateľom je Obec Láb. 

 

Článok 2 

Prevádzka MŠ 

 

Prevádzka MŠ je od 6.30 hod. do 16.30 hod. v pracovných dňoch. 

Konzultačné hodiny – riaditeľka školy:  

Denne:   párny týždeň: od 15.30 hod. do 16.30 hod. 

  nepárny týždeň: od 11.00 hod. do 12.30 hod. 

 

Konzultačné hodiny – vedúca ŠJ: denne od 15.00 hod. do 17.00 hod. 

 

 

 



V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená najmenej na štyri týždne z 

dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a 

hračiek.   

 Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka materskej školy oznamom po dohode s 

rodičmi spravidla dva mesiace vopred. Prerušenie musí byť písomne schválené 

zriaďovateľom materskej školy. (vid. Školský poriadok MŠ Láb) 

Dĺžku prerušenia prevádzky MŠ určuje zriaďovateľ, t.j. obec Láb v zastúpení starostu. 

V tomto období si pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci čerpajú riadnu dovolenku. 

Pred nástupom do nového školského roku určuje zriaďovateľ primeraný čas zamestnancom na 

prípravu a dezinfekciu priestorov. 

 

 

Článok 3 

Sústava škôl 

 

1. Školy zaradené do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, ktoré 

zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona prostredníctvom vzdelávacích 

programov odborov vzdelávania poskytujúcich na seba nadväzujúce stupne vzdelania, tvoria 

sústavu škôl. 

 

2. Sústavu škôl tvoria tieto druhy škôl: 

 

a) materská škola, 

b) základná škola, 

c) gymnázium, 

d) stredná odborná škola, 

e) konzervatórium, 

f) školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

g) základná umelecká škola, 

h) jazyková škola. 

 

 

 

Článok 4 

Materská škola 

 

1. MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, 

telesnej, morálnej estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie 

vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými 

osobitosťami detí. 

 

2. MŠ sa zriaďuje spravidla pri počte desať detí. 

 

3. MŠ zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho 

programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie. Predprimárne vzdelanie získa dieťa 

absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v MŠ. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania. 

 



4. Predprimárne vzdelávanie v MŠ sa môže uskutočňovať so súhlasom riaditeľa aj s priamou 

účasťou zákonných zástupcov na výchove a vzdelávaní. 

 

5. Najvyšší počet detí v triede MŠ je  

 

a) 20  v triede pre troj- až štvorročné deti, 

b) 21  v triede pre štvor- až päťročné deti, 

c) 22  v triede pre päť- až šesťročné deti, 

d) 21  v triede pre troj- až šesťročné deti. 

 

 

6. Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí o jedno dieťa. 

 

7. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa a Štátnej školskej 

inšpekcie prekročiť počet detí v triede podľa odseku 5 najviac o tri deti. 

 

8. MŠ môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový 

výcvik a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po 

dohode so zriaďovateľom.  

 

9. Riaditeľ MŠ 

 

a) určuje, po prerokovaní so zákonným zástupcom, zaradenie dieťaťa do triedy a dĺžku 

adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa, ktorý je zameraný na postupnú socializáciu 

a diagnostikovanie, 

b) rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu.   

 

10. Vzdelávanie v MŠ sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem MŠ pri zdravotníckych 

zariadeniach. 

 

 

 

Článok 5 

Podmienky prijímania detí do MŠ 

 

 

1. Aby bola zabezpečená požiadavka na predprimárne vzdelávanie, naplnenie účelu zriadenia 

materskej školy a neprekročenie kapacity stanovuje Obec Láb tieto kritéria pre prijímanie 

detí. V prvom rade sú do materskej školy prijímané:  

 

a) deti, ktoré majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku, deti 

s odloženou školskou dochádzkou, 

b) deti, o ktoré sa stará matka samoživiteľka a je zamestnaná, 

c) deti, u ktorých sú obaja rodičia  zamestnaní,  

d) deti, u ktorých je zamestnaný aspoň jeden rodič 

e) ostatné deti 

 

2. Pri záujme o prijatie, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy, zohľadňuje riaditeľ 

materskej školy nasledovné podmienky na prednostné prijímanie detí: 



      a)    ktoré dovŕšili piaty rok veku, 

      b)    s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

      c)    s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, 

      d)    s trvalým pobytom dieťaťa a oboch rodičov v obci Láb, 

      e)    deti nie mladšie ako 3 roky. 

 

3. V prípade uvoľnenia miesta počas školského roka rozhodne riaditeľ o prijatí tých detí, 

ktoré splnili kritéria na prijatie podľa bodu 1, ale z kapacitných dôvodov nebolo možné ich 

žiadosti vyhovieť. 

 

4. Ostané podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou 

školy, radou školy  a zverejnení na úradnej tabuli obce a materskej školy. 

 

  

Článok 7 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecne záväzným 

nariadením.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lábe 

dňa 14.12.2011 a nadobúda účinnosť dňa 1. 1.2012. 

 
 

V Lábe dňa 14. 12.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                ....................................................... 

                                                                                                          PaedDr. Monika Valúchová 

                                                                                                                  starostka obce  

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Láb dňa:  29.11.2011 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Láb dňa:  14.12.2011 

VZN nadobúda účinnost dňa: 01.01.2012 

  

 


