
Materská škola Za hradbami 1 , 90201 Pezinok 

 

 

ADAPTAČNÝ POBYT DIEŤAŤA V MŠ 

 

1) Riaditeľ materskej školy podľa §5 ods.13 písm. b) zákona NR SR č. 596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 

predpisov a v súlade s §5 ods.4 písm. b) vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o 

materskej škole v znení neskorších predpisov môže prijať zdravé alebo 

postihnuté dieťa do predškolského zariadenia na adaptačný alebo diagnostický 

pobyt v predškolskom zariadení, v ktorom má byť umiestnené. 

 

2) Dieťa sa môže prijímať do materskej školy na adaptačný pobyt alebo 

diagnostický pobyt v materskej škole, ktorý môže byť tri mesiace.  

 

3) Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa zákonný zástupca privádza dieťa do 

materskej školy postupne 1 hodinu denne s následným zvyšovaním na 2, 3, 4 

hodiny denne v závislostí od individuálnych osobitostí dieťaťa, až po celodenný 

pobyt dieťaťa v materskej škole. Pobyt dieťaťa v materskej škole môže byť v 

prítomnosti rodiča alebo bez prítomnosti rodiča. 

Dňom, kedy sa adaptačný pobyt dieťaťa ukončí, riaditeľka školy po prerokovaní 

s rodičom určí ďalší postup : 

 e vydá rozhodnutie, alebo oznámenie na pokračovanie 

adaptačného pobytu dieťaťa s udaním nového termínu, 

  

 

1) Pri prijímaní dieťaťa na adaptačný pobyt do materskej školy, riaditeľka 

školy vydá oznámenie alebo  rozhodnutie o prijatí dieťaťa na adaptačný 

pobyt : 

 

 rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ na adaptačný 

pobyt, zákonný zástupca stráca nárok na rodičovský príspevok  

 oznámenia o prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt, zákonný 

zástupca nestráca nárok na rodičovský príspevok  
 

2) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených      

s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení počas adaptačného 

pobytu je stanovená podľa §5 ods. 13 písmo e) 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 § 28 ods. 6 zákona 

č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov  



 

Materská škola Za hradbami 1, 902 01 Pezinok 

 

Číslo :        Pezinok, dňa :  

 

 

 

OZNÁMENIE 

 
o zaradení dieťaťa na adaptačný pobyt 

 

Riaditeľ materskej školy (názov školy §21) podľa §5 ods.13 písm. b) zákona NR 

SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 

ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov a v súlade s §5 ods.4 písm. b) vyhlášky MŠ SR č.306/2008 

Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov 

 

 

zaraďuje na adaptačný pobyt 

 

 
dieťa                    narodené    

 

trvalé bydlisko        PSČ    

 

do Materskej školy  Za hradbami 1,  

 

Pezinok od ....................- z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa zákonný zástupca 

privádza dieťa do materskej školy postupne 1 hodinu denne s následným 

zvyšovaním na 2, 3, 4 hodiny denne v závislostí od individuálnych osobitostí 

dieťaťa 

 

 

 

 

Oznámenie dostanú :                                              Mária Nogová 

1. Zákonný zástupca                                riaditeľka materskej školy 

2. Do spisu 

 

Telefón 033/6901950, e-mail: maja.nogova@centrum.sk, www.mszahradbami.sk 

mailto:maja.nogova@centrum.sk

