
      

 

žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2015/2016  od 9. do 20. 

marca 2015 

 
 

MŠ Bohrova, MŠ Bradáčova, MŠ Bulíkova, MŠ Bzovícka,  

MŠ Gessayova, MŠ Haanova, MŠ Holíčska, MŠ Iľjušinova 

 

 

Od 9. do 20. marca si môžu rodičia podať 

žiadosť o prijatie dieťaťa  

na predprimárne vzdelávanie pre školský 

rok 2015/2016. 

 

 

MŠ Jankolova, MŠ Lachova, MŠ Lietavská, MŠ Macharova, 

MŠ Pifflova, MŠ Röntgenova, MŠ Rovniankova, MŠ Strečnianska,  

MŠ Ševčenkova, MŠ Šustekova, MŠ Turnianska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

 
 

Rozhodnutie 
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo 

neprijatí dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie oznámi riaditeľka 

materskej školy zákonným zástupcom 

detí  

najneskôr do 29. mája 2015. 

      Prijímanie detí do MŠ      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podmienky 
 
Na základe písomnej žiadosti 
zákonných zástupcov detí prijímajú 
materské školy spravidla deti vo 
veku od 3 rokov do 6 rokov.  
Prednostne prijímajú deti, ktoré 
dovŕšili piaty rok veku a majú v 
nasledujúcom školskom roku plniť 
povinnú školskú dochádzku, 
prednostne deti s odloženým 
začiatkom plnenia povinnej 
školskej dochádzky a deti s 
dodatočne odloženým začiatkom 
plnenie povinnej školskej 
dochádzky.  
 
Ostatné podmienky prijímania detí 
v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. 
z. o materskej škola v znení 
vyhlášky č. 308/2009 Z. z. určuje 
riaditeľka príslušnej školy a tieto po 
prerokovaní v pedagogickej rade 
školy zverejní na všeobecne 
prístupnom mieste. 
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Špeciálne triedy 
 

Do špeciálnych tried v MŠ 

možno podať žiadosť o prijatie 

aj dieťaťa so zdravotným 

postihnutím a zdravotným 

oslabením. O prijatí dieťaťa so 

zdravotným postihnutím 

rozhoduje riaditeľka školy po 

vyjadrení príslušného 

zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie a 

vyjadrení všeobecného lekára 

pre deti a dorast, ak ide o 

dieťa so zmyslovým a 

telesným postihnutím, 

vyjadrením príslušného 

odborného lekára. 
 

MŠ Turnianska: špecializácia 

na deti ľahko mentálne, 

zmyslovo alebo telesne 

postihnuté, s narušenou 

komunikačnou schopnosťou, 

deti s poruchami správania.  

MŠ Iľjušinova: špecializácia na 

deti s autizmom.   

MŠ Pifflova: špecializácia na 

deti s poruchami výživy. 

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE K 

PRIJÍMANIU DETÍ 

POSKYTNE ZÁKONNÝM 

ZÁSTUPCOM  

V KAŽDEJ MATERSKEJ 

ŠKOLE RIADITEĽKA 

ALEBO JEJ 
ZÁSTUPKYŇA. 

Žiadosť 

Zákonní zástupcovia detí 

predložia žiadosť o prijatie na 

predprimárne vzdelávanie s 

potvrdením o zdravotnom stave. 

Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa 

na predprimárne vzdelávanie v 

materskej škole s vyučovacím 

jazykom slovenským“ si môžu 

rodičia prevziať na riaditeľstve 

materskej školy alebo si ho 

stiahnuť na internetovej stránke 

miestneho úradu 

www.petrzalka.sk, zverejnené je v 

oblasti školstvo. 

 


