
Zápis detí do materskej školy Grösslingova 48 v šk. roku 2016/2017 

 

- Tlačivo žiadosti dostanú zákonní zástupcovia dieťaťa priamo v materskej škole, 

dostupné je aj na internetovej stránke školy www.zsgrosslingova.sk. 

- Vyplnené žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré mesto v šk. roku 2016/2017 zákonní 

zástupcovia odovzdajú zástupkyni riaditeľky ZŠ pre MŠ v termíne od  
 

2. – 13. mája 2016 denne 

v čase od 10.00 – 13.00 
 

- Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré podľa § 24 

ods. 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 

vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. 

z. je povinný zákonný zástupca k vyplnenej žiadosti doložiť od všeobecného lekára 

pre deti a dorast. 

- Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí povinne predložia: 

 

    ◦ žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa 

    ◦ občiansky preukaz zákonného zástupcu 

 

 

- Do MŠ sa budú na základe žiadosti prednostne prijímať deti v nasledujúcom poradí: 

a/ 5 – 6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú 

dochádzku, 

b/ deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 

c/ deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, 

a pri zvýšenom záujme: 

d/ súrodenci detí, ktoré už navštevujú MŠ, ZŠ s MŠ mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto, 

e/ deti, ktorých obaja rodičia alebo jeden z rodičov má trvalý pobyt v mestskej časti 

Bratislava – Staré mesto. 

 

- Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

oznámi riaditeľka školy zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 30. mája 

2016. 

- Na internetovej stránke mestskej časti  www.staremesto.sk v sekcii Školstvo je 

prístupný zoznam materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava – Staré 

Mesto. 

  

http://www.zsgrosslingova.sk/
http://www.staremesto.sk/


 


