
O Z N Á M E N I E
o termíne podávania žiadostí a podmienkach prijatia dieťaťa

na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Ľ. Fullu 12, Bratislava 
pre školský rok 2020/21

Podľa § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa prijímanie Žiadostí
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie uskutoční v termíne

od 27. apríla 2020 do 7. mája 2020, od 7:30 – do 17:00 hod.

Vzor/tlačivo  žiadosti  s požadovanými  údajmi  je  zverejnený  na  webovom  sídle  MŠ
www.mslfullu.sk a zriaďovateľa www.karlovaves.sk.

MŠ poskytne tlačivo žiadosti v uvedenom termíne v pracovných dňoch v čase prevádzky

Podmienky prijatia zo zákona:
 Do MŠ sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov veku, výnimočne možno

prijať dieťa od dvoch rokov, ak sú v MŠ vytvorené  vhodné materiálne, personálne a iné
potrebné podmienky, predovšetkým kapacitné,

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

Ďalšie podmienky prijímania  detí podľa vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v
znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. 
 prednostné prijatie dieťaťa - súrodenca v materskej škole, spĺňajúceho podmienky veku

Odporúčame účasť s dieťaťom na  Dni otvorených dverí, ktorý umožní rodičom aj deťom
nahliadnuť do priestorov MŠ dňa 21.4.2020.

Žiadosť o prijatie je nutné podpísať oboma rodičmi.
Súčasťou žiadosti  je  potvrdenie  o zdravotnom stave  dieťaťa,  ktorého súčasťou je  aj údaj
o povinnom očkovaní. 
Vyplnenú a potvrdenú žiadosť môže zákonný zástupca odovzdať v uvedenom termíne osobne
alebo poštou, emailom ako sken žiadosti.

Písomné  rozhodnutie  o prijatí,  alebo  neprijatí  dieťaťa  na  predprimárne  vzdelávanie  vydá
riaditeľka MŠ najneskôr do 12. júna 2020. Rozhodnutie dostane zákonný zástupca dieťaťa
poštou na korešpondenčnú adresu uvedenú na žiadosti.

Bližšie  informácie k prijímaniu detí  podá MŠ rodičom osobne, alebo telefonicky na čísle
02/707  11  560,  0940  637 708,  alebo  školské  oddelenie  Miestneho  úradu/Školský  úrad
mestskej časti Bratislava - Karlova  Ves na telefónnom čísle 02/707 11 221, 02/707 11 223. 

Eva Jurská, riaditeľka MŠ

http://www.mslfullu.sk/
http://www.karlovaves.sk/

