PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO SÚKROMNEJ
MATERSKEJ ŠKOLY ŽLTÁ 13/A, 851 07 BRATISLAVA V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023:

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.
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:
-

-

-

Deti pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a ktoré dosiahli päť rokov veku
do 31.augusta 2022.
Deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku a jeho zákonný zástupca požiadal o pokračovanie
plnenia povinného predprimárneho vzdelávania na základe písomného súhlasu
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre
deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
Deti, ktoré nedovŕšili piaty rok veku do 31. augusta 2022. Zákonný zástupca môže
požiadať o predčasné povinné predprimárne vzdelávanie. Ku žiadosti je však povinné
predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a
súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Deti od troch rokov veku, mladšie deti ako tri roky sa prijímajú v prípade voľnej
kapacity.

Ostatné podmienky prijímania detí:
-

-

Deti, ktoré navštevujú Detské jasle, Žltá 2/A, 851 07 Bratislava a dovŕšia 3 roky
najneskôr k 31. 8. daného kalendárneho roka. Pri voľných kapacitách v materskej
škole, prijmeme aj dieťa, ktoré dovŕši 3 roky v priebehu školského roka.
Súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v našej
materskej škole aj v školskom 2022/2023.
Ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy sa budú prijímať aj v priebehu
školského roka.

Spôsob prijímania žiadosti a podmienky zápisu:
Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma len na základe kompletnej vyplnenej žiadosti
zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ , ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast a údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
Údaje o oboch rodičov ako aj podpisy rodičov sú v žiadosti povinné. 1 Žiadosť o predprimárne
vzdelávanie nájdete na www.bystraskolka.sk v sekcii „Prihlásiť dieťa“.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca môže materskej
škole doručiť:
-

osobne, poštou, kuriérom na adresu materskej školy,
e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na:
info@bystraskolka.sk
prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ
alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým
podpisom,

Doplňujúce dôležité informácie:
-

-

V prípade 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.
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.

Vydávanie rozhodnutia:
-

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude
vydané zákonným zástupcom elektronicky, prípadne osobne či poštou najneskôr do
30. júna 2022. Na rozhodovanie o prijatí do materskej školy sa vzťahuje zákon č.
71/1967 o správnom konaní.

Mgr. Petra Szántai
Riaditeľka MŠ

1 Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a

vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných
zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak: viac informácii nájdete na str.
3 https://www.minedu.sk/data/att/22422.pdf

