
O Z N A M 

zber žiadostí o prijatie detí 

do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov,   

pre školský rok 2018/2019 

  

Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: 

od  2. 5. – 9. 5. 2018 vrátane  

v čase určenom konkrétnou materskou školou. 

Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: 

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

Zoznam materských škôl: 

názov materskej školy emailová adresa 

MŠ Bancíkovej 2 www.nasaskolka.sk 

MŠ Exnárova 6  www.ms-exnarova.sk 

MŠ Miletičova 37 www.mskola.sk 

MŠ Medzilaborecká 4 http://msmedzilaborecka.sk/ 

MŠ Piesočná 2 www.piesocna2.edupage.org 

MŠ Prešovská 28 www.mspresovska.sk 

MŠ Pivonková 9 www.mspivonkova.sk 

MŠ Stálicová 2 http://ms-stalicova.webnode.sk/ 

MŠ Šťastná 26 www.stastik.sk 

MŠ Velehradská 24 www.velehradskams.webnode.sk 

MŠ Západná 2 www.mszapadna.estranky.sk 

Podmienky na prijatie: 

Do materskej školy možno prijať: 

- dieťa od troch do šiestich rokov veku, ktoré sú spôsobilé navštevovať materskú školu. 

V návšteve materskej školy má právo pokračovať: 

- dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie 

povinnej školskej dochádzky; 

- dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej 

školskej dochádzky. 

 

http://www.nasaskolka.sk/
http://www.mskola.sk/
http://msfarbicka.webnode.sk/
http://piesocna2.edupage.org/
http://www.mspresovska.sk/
http://www.mspivonkova.sk/
http://ms-stalicova.webnode.sk/
http://www.stastik.sk/
http://velehradskams.webnode.sk/


Prednostne sa prijímajú: 

- deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov  ( predškoláci ) k 31.8.2018; 

- deti na základe rozhodnutia súdu; 

Forma zápisu: 

- deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží 

riaditeľke materskej školy;  

- vzor písomnej žiadosti je k dispozícii v materskej škole alebo je zverejnený na webovej 

stránke materskej školy; 

- zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o spôsobilosti navštevovať 

materskú školu dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je 

aj údaj o povinnom očkovaní; 

Prijatie žiadosti bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa považuje za porušovanie ustanovenia 

§ 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.  

V zmysle § 57 ods. 13 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. 

z.“) sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva dopustí riaditeľ materskej školy, ak 

prevezme od zákonného zástupcu potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bez údaja o povinnom 

očkovaní. V takomto prípade riaditeľovi materskej školy uloží príslušný orgán verejného zdravotníctva 

pokutu. 

- počet žiadostí podaných zákonným zástupcom nie je obmedzený, zákonný zástupca 

môže podať žiadosť o prijatie dieťaťa aj do viacerých materských škôl. 

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy 

 rodičia dostanú  do 15. júna 2018. 

  

 


