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Oznámenie o zápise detí do materskej školy v školskom roku 2018/2019
Riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava, podľa §3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.
306/ 2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., zverejňuje po
prerokovaní so zriaďovateľom Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia,
pedagogickou radou a radou školy, oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne
vzdelávanie v školskom roku 2018/2019
Podmienky prijímania detí do materskej školy:
Podľa voľnej kapacity sa prednostne prijímajú deti v nasledujúcom poradí:
a. 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom
roku plniť povinnú školskú dochádzku
b. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
c. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou
dochádzkou
d. spravidla deti od 3 – 6 rokov (Deti po dovŕšení dvoch
rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné
materiálne, personálne a iné potrebné podmienky)
e. súrodenci detí, ktoré navštevujú MŠ, ZŠ a Gymnázium
sv. Uršule
f. deti zamestnancov MŠ, ZŠ a Gymnázia sv. Uršule
g. deti oboch zamestnaných zákonných zástupcov, ktoré spĺňajú podmienky uvedené pod
písmenami a) až f);
Podrobnosti o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie upravuje § 5 ods. 1 vyhl.č.308/09
Z. z. o MŠ a § 59 školského zákona Z. z. č. 245/2008. Prijímanie detí treba vnímať v
nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 14 písm. a/ zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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Žiadosť o zaradenie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2018/2019 si môžu
zákonní zástupcovia detí vyzdvihnúť priamo v materskej škole od 04.04.2018 do 25.04.2018
v čase od 11.00 - 12.30 hod a 16.00 – 17.00 hod alebo stiahnuť na internetovej stránke
materskej školy: www.zsmsursule.sk.
Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenú pediatrom, budú
poverené učiteľky MŠ osobne prijímať od zákonného zástupcu po predložení dokladov:
-

rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)
krstný list (k nahliadnutiu)
občiansky preukaz zákonného zástupcu (k nahliadnutiu)

v dňoch štvrtok 3.05.2018 a piatok 4.05.2018 v čase 8:00 – 15:30 hod.
Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Pri odovzdávaní prihlášky sa okrem spomínaných podmienok bude prihliadať aj na to, či
plánuje zákonný zástupca umiestniť svoje dieťa do 1. ročníka základnej školy.
Prijatiu dieťaťa predchádza adaptačný pobyt po dohode s riaditeľkou školy. O forme pobytu
sa rozhodne vzhľadom na individualitu a osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptácie,
a v záujme jeho zdravého vývinu, môže riaditeľ po konzultácií s rodičmi, alebo na základe
písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas) alebo
o ukončení tejto dochádzky,
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá
riaditeľka ZŠ s MŠ zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 26.06.2018 doporučene alebo
osobne na podpis.

V Bratislave, 12.3.2018

Ing. Ivana Pospíšilová
riaditeľka školy

