
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLÁVÁ-KARLOVÁ VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

KV/SKOU/1626/2020/6263/EP V Bratislave 06.04.2020

Aktualizácia 6. apríla 2020

OZNÁMENIE
o mieste a termíne podávania žiadostí a podmienkach prijatia diet'at'a

na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriad'ovatel'skej pósobnosti
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

pre školský rok 2020/21

Pódra § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zrnene a doplnení niektorých zákonóv v znení neskorších predpisov mestská čast' Bratislava-
Karlova Ves ako zriad'ovater materských škól v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (d'alej
len ,,Karlova Ves") po dohode s riaditel'karni materských škól vydáva toto oznámenie.

Prijímanie žiadostí o prijatie diet'at'a na prcdprimárne do materskej školy
v zriad'ovatel'skej pósobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

sa uskutoění v termíne

od 4. mája 2020 do 15. mája 2020

elektrónickou formou prostredníctvom online žiadostí

do materských škól Adámiho 1l, Borská 4, Kolískova 14, L. Sáru 3, L'. Fullu 12,
Majerníkova 1l, Majerníkova 60, Pod Rovnicami 1, Suchohradská 4.

Online prihláška (formulár) bude prístupná na webovom sídle zriad'ovatel'a
w?.karlovaves.sk v časti aktuality a školstvo dňa 4.5.2020 až do ukončenia prijímania
žiadostí 15.5.2020.

Potvrdenie o zdravotnom stave diet'at'a, ktorého súčast'ou je aj údaj opovinnom
oěkovaní, sa pri podávaní žiadosti nebude vyžadovat'. Zákonný zástupca dodatočne domčí
potvrdenie o zdravotnom stave diet'at'a do časú vydania rozhodnutia o prijatí, najneskór do 3(l
3úna 2020. V prípade, že ho zákonný zástupca nepredloží, diet'a bude prijaté len na adaptaěný
pobyt na určitý čas, najdlhšie na tri mesiace.

Ak pójde o prijatie diet'at'a so zdravotnym znevýhodnením, so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, nebude sa rovnako pri podávaní žiaďosti vyžadóvat' vyjadrenia
príslušného zariaden.ia výchoÝného poradenstva aprevencie. Zákonný zástupca ho
dódatočne domčí do času vydania rozhodnutia o prijatí, najneskór do 30. júna 2020.
V prípade, že zákonný zástupca nepredloží potvrdenie o zdravotnom stave diet'at'a a vyjadrenie
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príslušného zariadenia 'výchovného poradenstva aprevencie, diet'a bude prijaté len na
diagnostický pobyt na určitý čas, najdlhšie na tri mesiace.
Overovanie údajov, poskytnutých rodičmi v online žiadosti a podpísanie žiadosti oboma
rodičmi vmaterskej škole sa uskutoění do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho
prerušenia školského vyíičovania, podl'a termínov, zverejnených na webovom sídle
príslušnej materskej školy a zriad'ovatel'a.

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

diet'a od dvoch rokov, ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné
po?ienky, predovšetkým kapacitné,

> prednostne sa prijíma diet'a, ktoré doví'šilo piaty rok veku a má v nasledujúcom školskom
roku plnit' povinnú školskú dochádzku a diet'a, ktoré dovfšilo 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 podl'a § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. (» materskej škole v
znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z., určenými riaditerkami materských škól po prerokovaní
v pedagogických radách materských škól je prednostné prijatie diet'aťa - súrodenca v rríaterskejIgOglCj

spÍňajškole, splňajúceho podmienky veku.

Informácie pre rodičov
Ako má postupovat' zákonný zástupca (d'alej len ,,rodič"):
1. Vyplnit' online žiadost' na prijatie do materskej školy na predprimárne vzdelávňnie
2. Potvrdenie o zdravotnom stave diet'at'a od všeobecného lekára pre deti a doíast, ktorého

súčast'ou je aj údaj o povinnom očkovaní, rúe je potvrdením o ab2tnom zdravotnom stave
diet'at'a, ale je potvrdením, že diet'a netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo
dósledky by -mohlj negatívne vplývat' na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovat: či obmedzovat'
výchovu a vz«lelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na predprimárnom
vzdelávaní vMŠ zúčastnujú. Ich dóležitost' a korektnost' vyplnenia sa ukazuje najmá
v pr:adoch ak má diet'a epilepsiu, alebo je ?žečené na cukrovku či iné ochorenže.

3. Vprípade záujmu oprijatie diet'at'a s identifikovanými špeciálnymi výchovno-irijatie
(ŠVVP:vzdelávacími potrebami (šVVP) je nutné jeho prijatie konzultovat' osobne s riaditel'kou

MŠ telefoni'éky, alebo si vopred dohodnút' termín návštevy, spodmienkou
zabezpečenia prísnych hygienických opatrení. Rodič 'v tomto prípade k online žiadosti
doručuje riaditerke materskej školy, ako je vyššie uvedené, vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva aprevencie, ktorým je centrurn pedagogicko-
psychologického poradenstva aprevencie; ak idé odiet'a so zmyslovým atelesným
postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára do štyroch týždňov od skončenia
mimoriadneho premšenia školského vyučovania, podra termínov, zverejnených na
webovom sídle príslušnej materskej školy a zriad'ovatera. Prijímanie diet'at'a so ŠVVP
školský zákon a vyhláška o materskej škole umožňuje, ale neukladá povžnnost' ích prgat': ak
materská škola nemá vytvorené podmienky na jeho prijatie.

4. V prípade 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:»lskej

Š, kto:príslušnej MŠ, ktorú navštevovalo. To znamená, že ak bude pokračovat' v dochádzke do
MŠ, nejde o nové prijatie diet'at'a do MŠ, ale o pokračovanie v-predprimárnom vzdelávanL

5. V prípade uzatvorenÍa osobného spisu diet'at'a v MŠ na základe oznámenia rodičmi, že
diet'a-v čase prázdnin nebude navštevovať MŠ, ale do otvorenia nového školského roka sa
rodič rozhodne a predloží rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej
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dochádzky, vtakomto prípade musí rodič podat' novú žiadost' aj spotvrdenfm
o zdravotnom stave diet'at'a, ako nový nástup; ide o nové prijatie.

Ďalšie informácie:
> Rodič diet'at'a može podať aj viacero žiadostí o prijatie diet'at'a do MŠ v Karlovej Vsi

a určit' poradie záujmu. Uvedené pomóže prž spoločnom rozhodovaní na džslokačnom: záujm
'iek MŠstretnutí riaditeliek M5; s najvhodnejším umiestnením podra požiadaviek rodičov a podra

miesta trvalého pobytu.
Bližšie informácie k prijímaniu detí podá rodičom každá riaditel'ka alebo zástupkyňa
riaditerky MŠ na kontaktoch, uvedených na webových sídlach materskej školy,-alebo
u odborných zamestnancoch oddelenia školstva Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Karlova.Ves na telefónnom čísle 02/707 11221, 02/707 11223.

2. Po informácii, že rodič podal žiadost' qaprijatie diet'aťa so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, riaditerka MŠ túto 'Ínforínáciu ihned' konzultuje-individuálne so
zriad'ovatel'om o moiostiach prijatia a vytvorení vhodných materiálnych, personálnych,
kapacitných a iných poďmienkach k moiosti prijatia diet'at'a na predprimárne vzdelávanie.

3. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí diet'at'a na predprimárne vzdelávanie vydá
riaditerka MŠ najneskór do 30. júna 2020.-
Na rozhodnutie riaditel'ky o prijatí/neprijatí diet'at'a na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa
nevzt"ahuje všeobecný predpis osprávnom konaní, preto sa vrozhodnutí neuvádza
poučenie o opravnom prostriedku (,,odvolaní"), ale každý rodič má moiost' požiadat'0 0prž

MŠoriaditerku MS o prehodnotenie jeho rozhodnutia o neprijatí diet'aťa d/o

1.

4.

S úctou
1,

Dana Caho3ova v.010

starostka
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