
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

čas

Číslo: 117/13174/2022/ŠKO/Hol Bratislava 03. 03. 2022

OZNÁMENIE 
o prijímaní detí na predprímárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre školský rok 2022/2023

Podľa ustanovenia § 59 ods. 4 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 detí 
na predprímárne vzdelávanie do materských škôl uskutoční

od 2. mája do 11. mája 2022.

Dieťa sa na predprímárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, 
alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením 
o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej 
spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže podať žiadosť:
a) osobne,
b) poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
c) e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže 
materskej škole doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprímárne vzdelávanie aj prostredníctvom 
a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo 
b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Pri prijímaní detí na predprímárne vzdelávanie v zmysle § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu 
až šiesteho bodu a písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov materská škola má právo 
získavať a spracúvať osobné údaje

a) o deťoch, žiakoch, poslucháčoch a účastníkoch výchovy a vzdelávania v rozsahu
1. meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa, žiak, poslucháč alebo 

účastník výchovy a vzdelávania obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese 
trvalého pobytu,

4. rodné číslo,
5. štátna príslušnosť,
6. národnosť.
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b) o zákonných zástupcov dieťaťa, žiaka alebo poslucháča v rozsahu
1. titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
2. spôsobilosť na právne úkony,
3. adresa bydliska a druh pobytu,
4. kontakt na účely komunikácie.

Počet prijatých detí bude závisieť od kapacitných možností každej materskej školy.

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi 
riaditeľka materskej školy zákonným zástupcom dieťaťa v termíne do 30. júna 2022.

Bližšie informácie k prijímaniu detí podá zákonným zástupcom detí a zástupcom zariadenia 
každá materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Ingíaret
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