
Materská škola Suchohradská 3, 841 04 Bratislava 
      _______________________________________________________________________ 
 
 

Oznam 
o prijímaní detí do materskej školy / na predprimárne vzdelávanie na školský 

rok 2019/2020 
 

 
 
Riaditeľstvo materskej školy Suchohradská 3 oznamuje, že prijímanie detí 
do materskej školy sa uskutoční v mesiacoch apríl - máj 2019 nasledovne: 
 

 
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si zákonní zástupcovia detí môžu 

prevziať v materskej škole v pracovných dňoch v čase od 700 do 1700  hod. , alebo 
napísať vlastnú, vzor žiadosti sa nachádza na Web sídle MČ Bratislava Karlova 

Ves 
 

Zákonný zástupca dieťaťa odovzdáva: 
 žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a  

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na pobyt dieťaťa v MŠ, ktorého 
súčasťou musí byť aj údaj o povinnom očkovaní. 

Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi. 
 

 Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu zákonní zástupcovia detí 
odovzdať: 

 osobne na  riaditeľstve materskej školy, alebo v triede  č.4. 
 

od 29.apríla do 10. mája 2019 
v pracovných dňoch v čase prevádzky MŠ od 700- 1700 

prípadne poštou, alebo e-mailom. 
 

Podmienky prijatia dieťaťa:  
Prijímajú sa deti po dovŕšení troch rokov veku. 
Prednostne sa prijímajú deti: 5 ročné, ktoré v aktuálnom školskom roku pôjdu na 
zápis do ZŠ. 
V dňoch: 29.a 30.4. v čase od 830-do 1130 hod. budú v MŠ Dni otvorenej školy, 
kedy si môžete prezrieť priestory MŠ a odovzdať zároveň žiadosť o prijatie 

dieťaťa. 
 
 

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy, obdrží zákonný 
zástupca dieťaťa poštou, na adresu bydliska. 

 
 
 
 
                                                                                                             PhDr. Oľga Mitrová 

                                                                            riaditeľka MŠ 
                                                                               /Podpis a pečiatka/ 
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