
MESTSKÁ ČASŤ BRÁTISLAVA-KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

KV/SKOL/768/2019/6816/IM Bratislava 01.04.2019

DOPLNENIE O Z N Á M E N I A
č.: KV/SKOL/939/2019/2638/EP zo dňa 06.02.2019 o

mieste a termíne podávania žiadostí a podmienkach prijatia diet5at'a
na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriad'ovatel'skej pósobnosti

mestskej časti Bratislava-Kar}ova Ves
pre školský rok 2019/2020

Podra § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov mestská čast'
Bratislava-Karlova Ves ako zriad'ovatel' materských šk81 v mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves (d'alej len ,,Karlova Ves?) po dohode sriaditel'kami materských šk81 vydáva toto
oznámenie.

Miestom prijímani.a žiadostí oprijatie diet'at'a na predprimárne vzdelávanie sú
materské mkoly (MŠ) vzriad'ovatel'skej pósobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves:

1, MŠ Adámiho 11
2. MS Borská 4
3. MŠ Kolískova 14
4. MŠ L. Sáru 3
5. MŠ U. Fullu 12
6. MŠ Majerníkova 11
7. MŠ Majerníkova 60
8. MŠ Pod Rovnicami l
9. MŠ Suchohradská 4

V MŠ Kolískova 14 sa pre školský rok 2019/2020 uskutoční priiímanie nových
?. Plánovaná rekonštrukcia prebehne tak, aby nebolo nutné prerušenie
prevádzky materskej školy.

Termíny pre prijímanie žiadostí sú v dňoch od 29. apríla do 10. mája 2019 v čase,pr33Řmanie ZlaúOStŘ Su V únOcn ,(
S. Ziadosti prijíma riaditel'ka MS , alebo v opačnej zmene jej zástupkyňa.prevádzky Mi

Vzor/tlačivo žiadosti s požadovanými údajmi je zverejnený na webových sídlach-MŠ
a zriad'ovatel'a www.karlovaves.sk.

Podmienky prijatia zo zákona:
> Do -MŠ sa pri.jímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov veku, výnimočne moio

prijat' diet'a od dvoch rokov, ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, personálne
a iné potrebné podmienky, predovšetkým kapacitné,

> prednostne sa prijíma diet'a, ktoré dovršilo piaty rok veku a má v nasledujúcom
školskom roku plnit' povinnú školskú dochádzku a diet'a, ktoré dovršilo šiesty rok
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veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo s
dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ďalšie podmienky prijímania detí podra § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v
znení vyhlášky č.-3'C)8/2009 Z. z. m6že určit' riaditel'ka MŠ po prerokovaní s pedagogickou
radou školy, ako napr. prijímanie detí do MŠ od troch rokov veku z kapacitných d«"vodov,
resp. prednoastné prijatie-diet'at'a - súrodenca v materskej škole spÍňajúceho podmienky veku.

Informácie pre rodičov - ako má postupovat' zákonný zástupca (d'alej len ,,rodič"):
1. Podat' písomnú žiadost' (napísat', resp. vyplnit' vzorové tlačivo žiadosti) oprijatie

s údajmi podra vzoru tlačiva žiadosti. Žiadost' o prijatie je nutné podpísat' oboma
rodičmi.

Súčast'ou žiadosti s požadovanými údajmi je potvrdenie o zdravotnom stave diet'at'a od
všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčast'ou je aj údaj o povinnom očkovaní.
Toto potvrderúe nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave diet'at'a, ale je potvrdením,
že diet'a netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dósledky by mohli negatívne
vplývat' na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovat: čí obmedzovat' výchovu a vzdelávanie jeho
;amotného -alebo ostatných detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v MŠ zúčastřiujú.
Ich dóležitost' a korektnost' vyplnenia sa ukazuje najmá v prípadoch ak má diet'a epilepsžu,
alebo je liečené na cukrovku či iné ochorenie.
Vprípade záujmu oprijatie diet'at'a s identifikovanými špeciálnymi výchovno-?rijatie

(ŠVVPvzdelávacími potrebami (ŠVVP) je nutné jeho prijatie konzultovat' osobne s riaditel'kou
MŠ, rodič v tomto prípade podáva žiadost', ako je uvedené vyššie a súčasne vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného poradenstva aprevencie, ktorým je centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; ak ide o diet'a so zmyslovým
a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. Prýímanie diet'at'a so
ŠVVP š/colský zákon a vyhláška o materskej škole umožriuje, ale neukladá povinnost' ich
prijat: ak materská škola nemá vytvorené podmienky na jeho prijatie.
Vprípade diet'at'a, ktoré má rozhodnutím riaditera základnej školy odklad začiatku
plnenia povinnej školskej dochádzky, je do času konca školského roka (do 30.6.)
diet'at'om príslumnej MŠ,- ktorú navštevovalo. To znamená, že ak bude pokračovat'
vdochádzke do MŠ, nejde onové prijatie diet'at'a do MŠ, ale opokračovanie
v predprimárnom vzdelávaní.
V-príp-ade uzatvorenia osobného spisu diet'at'a v MŠ na základe oznámenia rodičmi, že
diet'a- už vjúli či vauguste (včase prázdnin) nebude navštevovat' MŠ, av auguste
predloží rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, v takomto
prípade musí rodič podat' novú žiadost' aj s potvrdenfm o zdravotnom stave diet'at'a, ako
nový nástup; ide o nové prijatie.
Žiadost' ím5že rodič podat' osobne (odporúčame), ale aj písomne poštou, e-mailom ako
sken žiadosti s podpismi oboch rodičov a potvrdením lekára.

2.

3.

4.

5.

6.

Ďalšie informácie:
> Riaditerka MŠ zverejní obvyklým sp«"sobom oznámenie o podmienkach prijatia detí do

príslušnej MŠ podl'a § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s vyššie
uvedenými inforrnáciami a doplneniami aoznámenie zverejní vmieste sídla MŠ
obvyklým sp«"sobom od 15. februára do 15. marca 2019.

> Osobné podanie žiadosti odporúčame z d«"vodov prítomnosti riaditerky, resp. zástupkyne
riaditerky, ktorá m«"že v uvedenom terrníne zápisu rodičom poskytnút' informácie a
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zodpovedat' prípadné otázky. Odporúčame aj účast' s diet'at'om na dni otvorených dverí,
ktoré umožnia rodičom aj det'om nahliadnut' do priestorov MŠ.
Rodič diet'at'a m«"že podat' aj viacero žiadostí -o prijatie dieťat'a do MŠ v Karlovej Vsi.
Odporúčame však toto uviest' na žiadosti a jasne vyznačií', o ktorú má najváčší záujem.
Uv'edené porm5že pri spoločnom rozhodovaní na dislokačnom stretnutí'riaditeliek MŠ
s najvhodnejším umiestnením.
Osobná účast' diet'at'a sa pri podaní žiadosti nevyžaduje.
Bližšie informácie k prijímaniu detí podá rodičom každá riaditerka alebo zástupkyňa
riaditel'ky MŠ osobne včase prijímania žiadostí alebo telefonicky, alebo školské
oddelenie Miestneho úradu/Školský úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na
telefónnom čísle 02/707 11221, O2/707 11223.
Riaditerka MŠ zverejní obvyklým sp«"sobom oznámenie o podmienkach prijatia detf do
príslušnej MŠ podra § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenf neskorších predpisov s vyššie
uvedenými informáciami a doplneniami aoznámenie zverejní vmieste sídla MŠ
obvyklým spósobom od 15. februára do 15. marca 2019.
Riaditel'ka 'MŠ písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí diet'at'a na predprimárne
vzdelávanie vydá najnesk«"r do 14. júna 2019.

Na rozhodnutie riaditel'ky oprijatí/neprijatí diet'at'a na predprimárne vzdelávanie
v MŠ sa nevzt'ahuje všeobecný predpis o správnom konaní, preto sa v rozhodnutí neuvádza
poučenie o opravnom prostriedku (,,odvolaní?), ale každý rodič má možnost' požiadat'
;iaditerku MŠ -o prehodn'otenie jeho roffihodnutia o neprijatí diet'at'a do MŠ.
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