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Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa 

v školskom roku 2020/2021 

 

Riaditeľka Materskej školy sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, Bratislava v zmysle § 59 ods. 3. zákona NR SR  č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky 

MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a v zmysle Podmienok prijímania detí do 

katolíckej materskej školy zriadenej Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou, oznamuje, že žiadosti na 

prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2020 sa budú prijímať 

 

12. – 14. mája 2020  

vždy v čase 13:00 – 16:00 

v budove Základnej školy s materskou školou sv. Jána Pavla II., Bratislava 

 

Podľa § 59 ods. 1, 2 školského zákona riaditeľka spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov  veku 

a prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo k 1. 9. 2020 päť rokov veku, dieťa s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou a dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Riaditeľka prijíma deti do výšky 

kapacity školy na základe podmienok a kritérií dohodnutých so zriaďovateľom a prerokovaných v pedagogickej 

rade školy. 

Ďalšie dohodnuté podmienky prijímania:  

- spôsobilé dieťa od troch do šiestich rokov veku, 

- dieťa, ktoré spĺňa základné hygienické a samoobslužné činnosti (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa 

naje lyžicou, napije sa z pohára, použije WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa, reaguje 

na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku), 

- dieťa z rodiny, ktorých rodičia súhlasia s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery a morálky a tento 

súhlas vyjadria aj svojím podpisom, 

- dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu, 

- dieťa v odôvodnených vážnych rodinných situáciách. 

Tlačivo žiadosti je zverejnené na webovej stránke školy: www.zsjanapavla.sk/zapis-deti-ms/ alebo si ho môžete osobne 

prevziať v ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., Bratislava. Pri odovzdávaní žiadostí zákonný zástupca prekladá riaditeľke fotokópiu 

rodného listu dieťaťa a k nahliadnutiu občiansky preukaz kvôli overeniu uvedených údajov.  

Materská škola nevytvára poradovník podľa času podania žiadosti, k všetkým žiadostiam sa pristupuje rovnocenne. 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka v súlade s § 5 ods. 14 

písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 

najneskôr do 30. 6. 2020. 

 

Bratislava 20. marca 2020  
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