OZNÁMENIE
o zápise dětí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy
v zriaďovatePskej posobnosti mestskej časť BratísIava-Dúbravka
v školském roku 2019/2020
O přijati dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditel' materskej školy podl'a § 5 ods.
14 písm. a) ab) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správě v školstve aškolskej
samosprávě a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov. RiaditeF
materské] školy postupuje vzmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdělávání (školský zákon) a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších
predpisov a § 3 vyhlášky MS SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znění vyhlášky č.
308/2009 Z. z.

Zákoimý zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulář žiadosti o prijatie dieťaťa do
materskej školy na webovej stránke zriaďovatePa materskej školy -www. dubravka.sk
Na kontaktně e-mailové adresy uvedené v žiadosti následné dostane potvrdzujúcu
správu. V prílohe potvrdzujúceho e-mailu je žiadosť, ktorú vytlačí, zanesie ošetrujúcemu
lékařovi na potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa a doplnenie informácie o absolvovaných
očkovaniach.

Potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa osobné odnesie riaditel'ke
materskej školy, ktorú uviedol prvú v poradí.
Vyplněnu ziadosť předloží zákonný zástupca riaditeťke materskej školy:

V STŘEDU 24. apríla 2019 od 15.00 hodiny do 17.00 hodiny
VOSTVRTOK 25.apríla2019 od 15.00 hodiny do 17.00 hodiny
Při zápise zákonný zástupca dieťaťa riaditeťke školy předloží k nahliadnutiu

občiansky preukaz a vyplněnu písomnú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie s potvrdením od ošetrujúceho lekára dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdělávacími potřebami, zákonný zástupca předloží aj vyjádřeme příslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
2. Podmienky prijímania dětí na predprimárne vzděláváme
> Přednostně sa prijímajú děti, ktoré dovršili piaty rok veku, děti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou a děti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
> Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla přijímá dieťa od troch do šiestich rokov,
výnimočne akje vol'na kapacita možno přijat' dieťa od dvoch rokov veku.
3. Ostatně podmienky prijímania
> Ostatně podmienky prijímania dětí nad podmienky stanovené v školskom zákone určí
riaditeť a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zveřejní na viditel'nonjji mieste^,
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