
Zápis detí do materských škôl v zriad'ovatel'skej pôsobnosti 
Mesta Pezinok na školský rok 2014/2015 

Podra ust. § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a dopinení niektorých zákonov, v spojitosti s ust. § 3 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR 
č.306/2008 Z.z. o materských školách s odkazom na ust. § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov žiadosti na prijatie detí do materských škôl 
v zriad'ovatel'skej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. r. 2014/15 sa budú prijímat' dňa 12.03.2014, 
v čase 8,00 h.-11,00 h. a 14,00 h. 17,00 h. na Mestskom úrade,  Radničné námestie č.7, Pezinok, na 
I. posch, č. dv. 19. 

Zákonný zástupca diet'at'a pri zápise predloží nasledovné dokumenty:  

1. Vypinenú „Žiadosf na prijatie diet'at'a na predprimárne vzdelávanie do materskej školy  
v zriad'ovatel'skej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2014/2015", na ktorej lekár potvrdí 
zdravotný stav diet'at'a a jeho spôsobilosf navštevovat' MŠ; prosíme predložif dvojmo (originál a 1 
kópiu). 

2. Rodný list diet'at'a (k nahliadnutiu). 
3. Občianske preukazy zákonných zástupcov diet'at'a, alebo potvrdenie o trvalom pobyte zákonných 

zástupcov diet'at'a (k nahliadnutiu - v zmysle ust. § 2 ods. 2 VZN Mesta Pezinok č. 8/2012). 
4. Ak má diefa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 
Formuláre „žiadosti" sú k dispozícii v materských školách, na MsÚ v Kancelárii prvého kontaktu a na 
www.pezinok.sk  . Prevzatá môže byf iba kompletne vypinená „žiadost"` vrátane potvrdenia od 
pediatra. Pre diefa je možné podat' iba jednu „žiadost"`. 

Podra ust. § 3 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole prednostne sa prijímajú  
deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (k 31.08.2014), deti s odloženou povinnou školskou 
dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky 
prijímania detí určí riaditel'. 

Ostatné podmienky na prijatie diet'at'a do materských škôl,  ktoré stanovili v súlade s platnou 
legislatívou riaditerky MŠ a riaditer ZŠ s MŠ sú zverejnené v jednotlivých materských školách, ZŠ 
s MŠ, vývesných tabuliach mesta a na www.pezinok.sk  . 

V prípade, že na niektorej materskej škole zostane po zápise vorná kapacita, bude vyhlásené druhé 
kolo zápisu. 

Materské školy v zriad'ovatel'skej 
pôsobnosti Mesta Pezinok 

Predpokladaný počet 
vol'ných miest k zápisu 

Predpokladaný počet 
 odkladov povinnej šk. 

dochádzky 
MŠ Bystrická 1 34 3 
MŠ gen. Pekníka 2 38 11 
MŠ Svätoplukova 51 56 8 
MŠ Vajanského 16 30 5 
MŠ Za hradbami 1 36 8 
MŠ Zahradná 34 14 3 
ZŠ s MŠ Orešie 3 18 7 
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Podmienky na prijatie diet'at'a na predprimárnu výchovu do materských škôl 
v zriad'ovatel'skei pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2014/2015  

Podl'a ust. § 3 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole sa prednostne prijímaja  
deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (k 31.08.2014), deti s odloženou povinnou školskou 
dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

Ostatné podmienky prijatia určené riaditel'kami MŠ Bystrická 1, MŠ gen.Pekníka 2, 
MŠ Svätoplukova 51, MŠ Vaianského 16, MŠ Za hradbami 1 a MŠ Záhradná 34 v Pezinku 
(podra kapacitných možností jednotlivých MŠ): 

• dieta a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Pezinku, diet'a v kalendárnom 

roku dovŕši tri roky a je zo sociálne znevýhodneného prostredia, (na základe písomného 
odporučenia Oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ v Pezinku); 

• dieta a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Pezinku, dieta v kalendárnom 
roku dovŕši tri roky, (postupnost od najstaršieho po najmladšie dieta); 

• ostatné deti podra vornych kapacít materskej školy. 

Ostatné podmienky prijatia určené riaditel'om ZŠ s MŠ Orešie  (podFa kapacitných možností MŠ): 

• dieta a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Pezinku, dieta v kalendárnom 
roku dovŕši tri roky a má staršieho súrodenca v ZŠ s MŠ Orešie; 

• dieta a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Pezinku, dieta v kalendárnom 
roku dovŕši tri roky a je zo sociálne znevýhodneného prostredia, (na základe písomného 
odporučenia Oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ v Pezinku); 

• dieta a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Pezinku, dieta v kalendárnom 
roku dovŕši tri roky, (postupnost od najstaršieho po najmladšie diefa); 

• ostatné deti podra vanych kapacít materskej školy. 
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