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PRIJÍMANIE DETÍ  DO 

MATERSKÝCH ŠKÔL PRE ŠK. 

ROK 2018/2019 

SA USKUTOČNÍ V TERMÍNE 

od 16. do 27. apríla 2018 

V zriaďovateľovej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Petržalka sa nachádza 24 

materských škôl, vrátane MŠ Vyšehradská, ktorá bude do siete materských škôl 

a školských zaradení SR zaradená od 1. septembra 2018. 

ŽIADOSŤ 

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia 

predložia žiadosť o prijatie dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie v MŠ 

s potvrdením o zdravotnom stave – 

tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie v materskej 

škole s vyučovacím jazykom 

slovenským“. Žiadosť je zverejnená a dá 

sa stiahnuť z  internetovej stránky 

www.petrzalka.sk v oblasti  školstvo 

a z internetových stránok jednotlivých 

MŠ. Žiadosť môže poskytnúť aj 

príslušná MŠ.  

 

ŠPECIÁLNE TRIEDY 

Do špeciálnych tried v MŠ možno podať 

žiadosť aj o prijatie dieťaťa so zdravotným 

postihnutím a zdravotným oslabením 

nasledovne: 

MŠ Turnianska - deti ľahko mentálne, 

zmyslovo alebo telesne postihnuté, 

s narušenou komunikačnou schopnosťou a 

deti s poruchami správania; 

MŠ Iľjušinova - deti s autizmom; 

MŠ Pifflova -   deti s poruchami výživy  

V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona 

o prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím 

rozhoduje riaditeľka MŠ 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 

aj s vyjadrením príslušného odborného lekára.  

Ak ide o dieťa s poruchami výživy, 

k prihláške do MŠ treba doložiť iba 

potvrdenie od odborného lekára. 

 

V zmysle § 59 ods. 1 školského zákona, 

sa v pôsobnosti zriaďovateľa 

Bratislava – Petržalka budú prijímať 

do MŠ: 

Deti vo veku od 3 rokov (deti, ktoré 

v roku 2018 dovŕšia vek 3 rokov) do 6 

rokov ich veku. 

   

Prednostne 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 

plnenia povinnej školskej dochádzky. 

 

Odpovede na najčastejšie otázky 

zákonných zástupcov detí  nájdete tu: 

https://www.petrzalka.sk/wp-

content/uploads/2018/01/Odpovede_MS.

pdf 
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Ostatné podmienky prijímania detí 

v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. 

z. o materskej škole v znení vyhlášky 

č. 308/2009 Z. z. určí riaditeľka 

príslušnej MŠ a po prerokovaní 

s pedagogickou radou školy zverejní 

na všeobecne prístupnom mieste. 

 

 

 

AKO PRIPRAVIŤ DIEŤA NA 

VSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY 

Trénujte príležitostné odlúčenie 

dieťaťa od rodičov, napríklad tak, že 

dieťa zostane  krátky čas so starými 

rodičmi, u kamarátov a podobne. 

Rozprávajte sa s ním o tom, že už 

čoskoro pôjde do materskej školy,  

kde sa bude môcť hrať s deťmi, 

kresliť, bude tam mať nové hračky... 

Zároveň ho ubezpečte, že sa preň vždy 

vrátite. 

Choďte spolu na deň otvorených 

dverí, na zápis, prípadne si spravte  

prechádzku okolo škôlky, najmä 

v čase keď sú na dvore deti.  

Trénujte s dieťaťom samoobslužné 

činnosti. Škôlkar by mal zvládnuť:  

- používať  toaletu, byť bez 

plienok; 

- umyť a utrieť si ruky; 

- samostatne piť a jesť; 

- obliecť a vyzliecť sa; 

- poznať svoje veci; 

- komunikovať s okolím (reč 

nemusí byť dokonalá), vedieť 

poprosiť, poďakovať, 

pozdraviť... 
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