
Zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok
k začiatku šk. roka 2019/2020

Mesto Pezinok je zriaďovateľom nasledovných materských škôl:

- MŠ Bystrická 1,
- MŠ gen. Pekníka 2 (s dokovaným pracoviskom Caj lanská 7)
- MŠ Svätoplukova 51,
- MŠ Vajanského 16,
- MŠ Za hradbami 1 (s dokovaným pracoviskom Za hradbami 2 a Holubyho 49),
- MŠ Záhradná 34,
- ZŠ s MŠ Orešie 3 (s dokovaným pracoviskom MŠ Orešie 34),

Na predprimáme vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona 
č.245/2008 Z.z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole 
v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č.308/2009 Z.z.

Riaditeľky materských škôl sa dohodli, že zorganizujú spoločný zápis k začiatku šk.r. 
2019/2020, dňa 15. mája 2019 v čase 8,00-11,00 hod, a 14,00-17,00 hod.
Žiadosti o prijatie dieťaťa sa budú prijímať v uvedenom čase na Mestskom úrade, 
Radničné námestie 7, na 1. poschodí, č. 12.

Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledovné dokumenty:
1. Vyplnenú „Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2019/2020“, na ktorej lekár potvrdí 
spôsobilosť dieťaťa navštevovať MŠ a údaje o očkovaní dieťaťa;

2. Rodný list dieťaťa (originál k nahliadnutiu).
3. Zákonní zástupcovia dieťaťa predložia doklad o svojom trvalom pobyte (môže to byť 

platný občiansky preukaz, alebo kópiu OP, príp. potvrdenie o TP) k nahliadnutiu - v zmysle 
ust. § 2 ods. 2 VZN Mesta Pezinok č. 8/2012.

4. Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj 
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Prevzatá môže byť iba kompletná prihláška, t.j. s vyplnenými údajmi, podpismi zákonných 
zástupcov dieťaťa a s potvrdením pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu ako aj 
o absolvovaní očkovaní dieťaťa!
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Zákonní zástupcovia dieťaťa môžu na prihlášku uviesť: a) preferovanú MS, b) alternatívu MS 
pre prípad, že by dieťa nemohlo byť z kapacitných dôvodov prijaté do preferovanej MŠ. Formuláre 
„žiadosti“ sú k dispozícii v materských školách, na MsU v Kancelárii prvého kontaktu a na 
www.pezinok.sk.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy najneskôr do 31.08.2017.

Informácie o podmienkach prijatia dieťaťa do materských škôl určili a zverejnili na
svoiichMŠ a webových sídlach riaditeľky materských škôl.

http://www.pezinok.sk

