Oznámenie o zápise dětí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy,
ktorej zriaďovatePom je městská časť Bratislava-Dúbravka
v školském roku 2022/2023
O přijati dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditel'materskej školy podlá § 5 ods. 14 písm. a)
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správě v školstve a školskej samosprávě a o změně a doplnění
niektorých zákonov v znění neskorších predpisov. Riaditel' materskej školy postupuje v zmysle § 59
a 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdělávání (školský zákon) a o změně a doplnění
niektorých zákonov v znění neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MSVVaS SR č. 438/2020 Z. z. ,
kterou sa mění a doplňa vyhláška MSVVaS SR č.3 06/2008 Z. z. o materskej škole -v znění vyhlášky
c. 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 zaniesť všeobecnému
lékařovi pře děti a dorast na potvrdenie zdravotnej spósobilosti dieťaťa absolvovat' predprimárne
vzdelávanie ako aj doplnit' údaj o očkovaní dieťaťa (či dieťa má alebo nemá absolvované povinné
ockovanie). Pofrvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa osobné doručí
v stanoveném termíne riaditel'ke materskej školy, ktorú v elektronickej žiadosti uviedol ako
prvú v poradí..
Formulář žiadosti o urijatie dieťaťa na predyrimárne vzděláváme na školsky rok 2022/2023 bude
dostupný na webovej stránke mestskei časti Bratislava-Dúbravka od l. mája 2022.

Elektronicky formulář žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy
je potřebné vyplniť a odoslaťv termíne od l.máia do 20. mája 2022 !
Vyslnenu^žiadosť předloží zákonný zástupca riaditeVke materskej školy osobné:

V STŘEDU
VO ŠTVRTOK

25. mája 2022
26. mája 2022

od 15.00 hodiny
od 15.00 hodiny

do 17.00 hodiny
do 17.00 hodiny

Při doručení riadne yyplnenej Ziadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj
s pofrvrdením od všeobecného lekára pře děti a dorast zákonný zástupca dieťaťa předloží
riaditel'ke materskej školy k nahliadnutíu občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potřebami, zákonný zástupca dieťaťa
předloží aj vyjadrenie příslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
2. Podmienkv prijímania dětí na predprimárne vzděláváme do materskej skolv

• Přednostně sa prijímajú děti, ktoré :
- do 31.8.2022 dovřšia piaty rok veku, pře ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania
povinné;

- do 31.8.2022 dovřšia siesty rok veku, ale nedosiahnu školskú sposobilosť, takže
pokračujú v plnění povinného predprimárneho vzdelávania na materskej škole.
Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla přijímá dieťa od troch rokov veku.
Výnimočne možno přijat' do materskej školy aj dieťa od dovřšenia dvoch rokov veku, ak to
kapacitně, personálně a celkové prevádzkové podmienky umožňujú.

RNDr. Martin Zaťovič, v.r.
starosta

