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Informácia 

o zápise do jednotlivých základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto k 1.9.2022. 

Zápis do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Nové Mesto sa 

uskutočnil v dňoch 8. a 9.4.2022. 

Zápisu do základných škôl sa zúčastnilo 761 detí. 

Zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Nové Mesto sa 

uskutočnil v dňoch 2. až 6.5.2022. 

Zákonní zástupcovia detí podali 1663 žiadostí o prijatie do materskej školy. Po „očistení“ od 

duplicitných žiadostí, nám zostalo 722 zúčastnených detí. 

Riaditelia základných škôl s materskými školami postupovali pri posudzovaní žiadostí 

o prijatie v zmysle platných ustanovení zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a podmienok jednotlivých škôl zverejnených na verejne prístupnom mieste. 

Ako nevyhnutnú informáciu uvádzame tiež, že: 

V zmysle §60 ods. 2 zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) rozhodne 

o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza 

školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať. 

 

V zmysle §59 ods.7 zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) rozhodne 

o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľ školy do 30. júna, ktorý predchádza 

školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie začať. 

 

Podrobnejšie informácie o zápise do základných a materských škôl sú spracované v tabuľkách, 

ktoré sú prílohou predloženej informácie. 

 

Tab. č. 1: Zápis do ZŠ 

Informácia o zápise do 1. ročníka jednotlivých základných škôl na školský rok 2022/2023 k 

8.6.2022, počte zapísaných detí, prijatých detí, neprijatých detí. Súčasne prikladáme informáciu 

o počtoch detí prijatých zo školského obvodu, z mestskej časti a mimo mestskej časti a tiež 

doplňujúce informácie o neprijatých deťoch z kapacitných dôvodov, deti s odloženou povinnou 

školskou dochádzkou, odhlásené pre prijatie na inú základnú školu a iné.  

 

Tab. č. 2: Zápis do MŠ 

Informácia o zápise do materských škôl na školský rok 2022/2023 k 21.6.2022, počte prijatých 

detí do jednotlivých  materských škôl v členení na počty detí prijatých na PPV (povinné 

predprimárne vzdelávanie), prijatých detí s trvalým bydliskom v mestskej časti, prijatých detí 

s trvalým bydliskom v inej mestskej časti, neprijatých detí s trvalým bydliskom v mestskej 

časti, neprijatých detí  s trvalým bydliskom v inej mestskej časti a tiež informáciu 

o nezaradených deťoch (ktoré nedosiahnu vek 3 rokov k 31.8.2022). 

 

K priloženým tabuľkám uvádzame, že k dátumom spracovania (8.6.2022 a 21.6.2022) sú voľné 

kapacity jednotlivých základných a materských škôl, aj z pohľadu efektivity financovania, 



naplnené. Súčasne ale uvádzame, že počty prijatých, ale aj neprijatých detí nie sú konečné a to 

najmä v súvislosti s tým, že: 

 

- Riaditelia ZŠ s MŠ požiadali Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave 

o navýšenie počtu detí z dôvodu zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí 

o výchovu a vzdelávanie v materskej škole ako aj pokračovania plnenia povinného 

predprimárneho vzdelávania v materskej škole. 

- Nie sú známe konečné rozhodnutia zákonných zástupcov, či budú akceptovať 

rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 

Bratislava – Nové Mesto, najmä v tých prípadoch, ak prejavili záujem aj o zápis 

v školách a školských zariadeniach mimo mestskej časti a boli tam ich deti tiež prijaté. 

- Nie sú známe výsledky odvolacieho konania zákonných zástupcov ak sa odvolajú voči 

neprijatiu. Riaditelia ZŠ s MŠ, v prípade ak zákonní zástupcovia, napriek rozhodnutiu 

o prijatí, nezapíšu svoje dieťa do ZŠ, príp. MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti, môžu v opravnom prostriedku (autoremedúra) svoje pôvodné rozhodnutie zmeniť 

a pôvodne neprijaté dieťa prijať. 

 

Z uvedených dôvodov je možné komplexne vyhodnotiť zápis do prvých ročníkov základných 

škôl a do materských škôl až po 1.9.2022, kedy budú známe konečné počty detí, ktoré do 

základných a materských škôl nastúpili. 

 

  

  

  

  

  

 

 


