MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oznam
o termíne a podmienkach prijímania detí do materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača na školský rok 2016/2017
Termín:
V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky
č. 308/2009 Z.z. sa prijímanie detí do materských škôl sa uskutoční v termíne od 15.apríla
do 29. apríla 2016 (vrátane).
Všeobecné podmienky:
Do materských škôl (ďalej len „MŠ“) budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne
prijaté tie deti, ktoré budú spĺňať tieto všeobecné podmienky:
a) trvalý pobyt zákonných zástupcov dieťaťa a dieťaťa MČ Rača, ak zákonní zástupcovia
sú manželmi alebo žijú v spoločnej domácnosti; v ostatných prípadoch trvalý pobyt aspoň jedného
zo zákonných zástupcov dieťaťa a dieťaťa MČ Rača,
b) sociálne znevýhodnené prostredie dieťaťa - potvrdené predložením potvrdenia z príslušného
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tejto skutočnosti,
c) predošlé umiestnenie staršieho súrodenca v tej istej MŠ,
d) k 15.09.2016 dieťa dovŕši fyzický vek tri roky,
e) ďalšie kritéria na prijímanie detí do MŠ určené v školskom poriadku MŠ.
V MŠ je možné umiestniť aj deti s trvalým
za predpokladu, že to kapacitné možnosti MŠ umožnia.

bydliskom

mimo

územia

MČ

Rača

Riaditeľ MŠ rozhodne o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ak sú v MŠ
vytvorené vhodné materiálne, priestorové, personálne a iné potrebné podmienky.
Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí povinne predložia:

 žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ s potvrdením o zdravotnom stave - tlačivo poskytne
riaditeľstvo príslušnej MŠ, alebo sa dá stiahnuť z internetovej stránky www.raca.sk,
kde je zverejnené v časti oddelenia Školský úrad s názvom „Žiadosť o prijatie do MŠ “,

 pri zápise detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami do bežnej MŠ vyjadrenie centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo centra špeciálnopedagogického
poradenstva, ktoré sú zaradené do siete školských zariadení SR,
 občiansky preukaz zákonného zástupcu,

 v prípade prechodného bydliska potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ
zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2016.
Bližšie informácie k prijímaniu detí poskytne zákonným zástupcom detí každá MŠ.

Mgr. Peter Pilinský

starosta

