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 Výpis zo ZÁPISNICE 

z porady riaditeliek MŠ  školského úradu Bratislava-Petržalka a SSŠaŠZP  
 

Termín: 16. 03. 2016 

 

K bodu 2:  

Prijímanie detí do MŠ na školský rok 2016/2017 - informácie riaditeľkám podala  

Mgr. Sonneková: 

a) skontrolovať si web stránky, znenie oznamov o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie, 

b) uviesť ostatné podmienky jednotlivých MŠ k prijímaniu detí do MŠ - nesmú byť diskriminačné, 

c) prijímanie žiadostí od 11. 04. 2016 do 22. 04. 2016, 

d) tabuľky o počte zapísaných detí pre školský rok 2016/2017 – postupne sme prešli všetky 

tabuľky, ktoré sú potrebné k prerokovaniu plánu výkonov v MŠ pre školský rok 2016/2017, 

e) tabuľka „Zoznam prihlásených detí do MŠ pre školský rok 2016/2017“ –  pri vypisovaní 

tabuľky mať nastavené písmo Times New Roman, veľkosť písma 11 a nie tučné, dávať si pozor 

na preklepy, nakoľko pri abecednom zostavení mien vznikajú chyby; vyplnené súhrnné tabuľky 

poslať na e-mailovú adresu anna.sonnekova@petrzalka.sk do 27. 04. 2016,  

f) e-mailom od Mgr. Sonnekovej riaditeľky dostanú sumárnu tabuľku prijatých žiadostí 

s vyznačenými viacnásobnými žiadosťami, následne sa riaditeľky medzi sebou dohodnú 

o prijatí detí z viacnásobných žiadostí (stretnutie za účasti Mgr. Sonnekovej na SSŠaŠZP dňa 

03. 05. 2016 o 11:00 h)  

g) tabuľka k prerokovaniu plánu výkonov v MŠ na školský rok 2016/2017 „Prehľad o počte 

zapísaných detí pre školský rok 2015/2016“ – nezabudnúť, že v časti aktuálny stav počtu detí 

v šk. r. 2015/2016 pripočítať aj tie deti, ktoré majú rozhodnutie o prijatí a nastúpia do MŠ po  

30. 04. 2016; v časti predpokladaný počet detí, ktoré z celkového počtu chodiacich  5-6 ročných 

detí nastúpia do 1. ročníka ZŠ súčet aktuálneho stavu počtu detí a aktuálneho stavu počtu detí 

s OPŠD v šk. r. 2015/2016 sa rovná súčtu predpokladaného počtu detí nastupujúcich  

do 1. ročníka a predpokladanému stavu počtu detí s OPŠD v roku 2016/2017, 

h) informácie o prijímaní detí budú zákonným zástupcom dávať výlučne riaditeľky MŠ 

a zástupkyne riaditeliek,  

i) riaditeľky si prevzali časový harmonogram prerokovania plánu výkonov MŠ na školský rok 

2016/2017 sa uskutoční 10. 05. 2016 a 11. 05. 2016, 

j) písomné rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, rozhodnutie o prijatí na 

adaptačný pobyt dieťaťa v MŠ a rozhodnutie o neprijatí dieťaťa – použiť formulár, ktorý bol 

poslaný Mgr. Sonnekovou, bez poučenia zákonných zástupcov. 
 

 

Výpis vypracovala: Mgr. A. Sonneková, odborný zamestnanec OŠaŠ, v. r. 

Správnosť výpisu overila: Mgr. V. Redechová, vedúca OŠaŠ, v. r.  
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