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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo  
 
berie na vedomie  
 
Informáciu o termíne a podmienkach podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne 
vzdelávanie v materskej škole v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-
Rusovce pre školský rok 2021/2022 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Rusovce.   
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 
 
V zmysle § 59 ods 3. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) sa prijímanie detí do 

materskej školy v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce uskutoční v materskej škole  

v termíne od 03. mája do 07. mája 2021.  

 

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v ZŠ s MŠ Vývojová 228 

Bratislava-Rusovce v zmysle § 59 ods. 1 a 2 školského zákona, budú prijímať:  

 

a) deti vo veku od 3 rokov,  

b) prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. 

 

V zmysle § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie 

plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt (spádová materská škola), ak zákonný zástupca alebo 

zástupca zariadenia pre deti nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné 

predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej 

školy prijme na predprimárne vzdelávanie. V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona o prijatí 

dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ ZŠ s MŠ a na 

základe predloženého vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti (žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je 

úplná a nie je akceptovateľná) zákonní zástupcovia detí alebo zákonný zástupca zariadenia 

doručia MŠ naskenovaným tlačivom prostredníctvom e-mailu: msrusovce@zsrusovce.sk, 

poštou alebo osobne vhodením do poštovej schránky na budove základnej školy. V zmysle § 59 

ods. 7 školského zákona riaditeľ ZŠ s MŠ rozhodne o prijatí dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 do 15. júna 2021. 

 

 


