
Podmienky prijímania detí do Materskej školy, Komenského 1, Bernolákovo 

 

Pre prijímanie a zaraďovanie detí do Materskej školy, Komenského 1, Bernolákovo 

platia podmienky v súlade s ustanovením § 5 odst. 14 písm. a) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojitosti 

s vyhláškou č.541/2021 Z.z.  Ministerstva školstva Slovenskej republiky o materskej škole 

s odkazom na ustanovenie § 59 a §59 a) zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením Obce 

Bernolákovo č. 3/2017, Dodatkom č.1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017 a Všeobecne 

záväzným nariadením o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Bernolákovo č.1/2021. 

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od 

všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. 

Podanie žiadosti bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa bez údaja o povinnom očkovaní 

sa považuje za porušovania  § 59 odst. 4) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a preto tieto nebudú akceptované. V súlade 

s  platnou legislatívou o ochrane osobných údajov, musí byť žiadosť podpísaná obidvoma 

zákonnými zástupcami.  

Žiadosti pre nasledujúci rok 2023/2024 sa prijímajú od 2.5.2023 do 5.5.2023 : 

- Elektronickou formou na mailovej adrese: riaditeľka@msbernolakovo.sk 

- Doporučenou poštou zásielkou na adresu: MŠ, Komenského 1, 900 27 

Bernolákovo 

Žiadosť je dostupná na https://www.msbernolakovo.sk/dokumenty/  

Kritéria prijatia v zmysle platnej legislatívy zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§59 a §59a) 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, po prijatí 

všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, 

budú na základe žiadosti zákonného zástupcu do naplnenia kapacity materskej školy prednostne 

prijaté deti: 

- rodičov s trvalým pobytom v obci, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania 

povinné (deti, ktoré do 31.8.2023 dovŕšia 5 rokov) 

- rodičov, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a patria podľa 

spádovej oblasti pre Materskú školu, Komenského 1 v Bernolákove ( viď. príloha) 

- pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní, zákonný zástupca priloží aj 

vyjadrenie príslušného Centra poradenstva a prevencie, ktoré je zaradené do siete 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

ktoré nedovŕšia do 31.8.2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 

2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný 
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