
Oznámenie o zápise dětí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy,

ktorej zriaďovatel'om je městská časť Bratislava-Dúbravka

v školskom roku 2021/2022

O přijati dieťaťa do materskej školy podl'a § 5 ods. 14 písni, a) zákona č. 596/2003 Z. z. o státnej správě
v skolstve a školské} samosprávě a o změně a doplnění niektorych zákonov rozhoduje riaditel' materskej
školy, ktory zároveň aj postupuje v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdělávání (školsky
zákon) a o změně a doplnění niektorych zákonov v znění neskorsích predpisov a § 3 vyhlášky
MŠWaŠ SR č. 438/2020 Z. z., ktorou sa mění a dopÍňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 306/2008 Z. z. o materskeí škole v znění vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

l. Termín a miesto zápisu

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulář žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy. Na
kontaktně e-mailové adresy uvedené v žiadosti následné dostane potvrdzujúcu správu. V prílohe
potvrdzujúceho e-mailu bude žiadosť, ktorú je potřebné vytlačit' a nechať všeobecnému lékařovi pře děti
a dorast potvrdit' zdravotou spósobilosť dieťaťa absolvovat' predprimárne vzdelávanie ako aj údaj
o povinnom očkovaní dieťaťa (či dieťa má alebo nemá absolvované povinné očkovania).
Potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa doručí osobné v stanovenom termíne
riaditel'ke materskej školy, ktorú v elektronickej žiadosti uviedol ako prvú v poradí.
Formulář žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 bude dostupný
na webovej stránke mestskej časti Bratíslava-Dúbravka od l. mája 2021.

Elektronický formulář žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy

je potřebné wolniť a odoslať v termíne od Ol. mája do 15. mála 2021 !

Po tomto termíne bude elektronický formulář zablokovaný.

Vyplněnu žiadosť předloží zákonný zástupca dieťaťa riaditeťke materskei školy osobné:

V STŘEDU
VO ŠTVRTOK

19. mája 2021
20. mája 2021

od 15:00 hodiny
od 15:00 hodiny

do 17:00 hodiny
do 17:00 hodiny

Pokial' by do tohoto termínu nebála ukončená mimoriadna situácia a materské školy by boli zatvářené,
nový termín preberania žiadostí bude oznámeny obvyklým sposobom na webovej stránke mestskej časti.

Při doručení riadne vyplnenej Ziadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj s poťvrdením od
všeobecného lekára pre děti a dorast zákonný zástupca dieťaťa předloží riaditel'ke materskej školy
k nahliadnutiu občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potřebami, zákonný zástupca dieťaťa předloží
okrem vyjadrenia všeobecného lekára pře děti a dorast aj vyjadrenie příslušného zariadenia výchovného
poradensťva a prevencie.

2. Podmienkv vrijímania dětí na predprimárne vzděláváme do materskej školy

Přednostně sa prijímajú dětí, ktoré:
do 31. 08. 2021 dovřšia piaty rok veku, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania
povinné;
do 31. 08. 2021 dovřšia siesty rok veku, ale nedosiahnu školskú spósobilosť, takže pokračujú
v plnění povinného predprimárneho vzdelávani^jna-taaterskej škole.

Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla přijímá^
Výnimočne možno do materskej školy přijat' aj
personálně a celkové prevádzkové podmienky
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