PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO SÚKROMNEJ
MATERSKEJ ŠKOLY ŽLTÁ 13/A, 851 07 BRATISLAVA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022:

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že pri prijímaní detí bude postupovať v zmysle zákona
NR SR č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole a v zmysle usmernenia zriaďovateľa k prijímaniu
žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ.

Podmienky prijímania detí:
Do Súkromnej materskej školy Žltá 13/A, 851 07 Bratislava a jej elokovaných pracoviskách
Malokrasňanská 2, 831 54 Bratislava a Továrenská 14, 811 09 Bratislava sa prijímajú deti na
predprimárne vzdelávanie podľa všeobecne platných podmienok vyplývajúcich zo zákona NR
SR č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne
vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska, a ktoré dosiahlo päť rokov veku
do 31.augusta 2021.
2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.
3. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, v prípade voľnej
kapacity.
4. Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu
školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.
5. Na zápis je potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú Žiadosť zákonného
zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od
všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní
dieťaťa.
Ostatné podmienky prijímania detí:
V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa budú na základe žiadostí
zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:
6. súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v našej materskej
škole aj v školskom 2021/2022.

Spôsob prijímania žiadosti a podmienky zápisu
Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú
podáva riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od
všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca môže materskej
škole doručiť:
1. poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
2. e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu
na: info@bystraskolka.sk
3. prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej
schránky MŠ alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný
kvalifikovaným elektronickým podpisom,
4. v nevyhnutných prípadoch osobne v budove príslušnej materskej školy po
dohode s riaditeľkou (iba ak to bude dovoľovať mimoriadna
situácia a nariadenia ÚVZ SR).
5. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju
žiadosť.
6. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o
prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie
všeobecného lekára pre deti a dorast.
7. Ak ide o dieťa vyžadujúce diétny stravovací systém na tieto druhy diéty:
bezmliečna alebo bezlepková (alebo kombinácia) predloží zákonný zástupca
písomné posúdenie odborného lekára preukazujúce potrebu a nutnosť
poskytovania diétneho stravovania pre dieťa.

Úplná žiadosť obsahuje: správne vyplnenie žiadosti, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa spôsobilosť navštevovať MŠ, ktorého súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní.
Vydávanie rozhodnutí:
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude vydané
rodičom / zákonným zástupcom elektronicky, (prípadne osobne, poštou ) najneskôr do 15.
júna 2021.
Žiadame rodičov, aby dodržali termín odoslania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie a tento termín do 31.mája 2020 zbytočne neodkladali nakoľko dieťa nemusí byť
v školskom roku 2021/2022 prijaté do materskej školy.
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