
Postup prihlasovania dieťaťa do materskej školy DSB 

1. Prihlasovanie detí na predprimárne vzdelávanie a výchovu 
- Prihlasovanie detí do materskej školy prebieha písomne prostredníctvom rodičov 

alebo zákonného zástupcu, spravidla od 15. februára do 15. marca. 
- Prihlásiť dieťa do materskej školy je možné aj kedykoľvek v priebehu školského 

roka. 

Pri prihlasovaní je potrebné predložiť: 

• žiadosť o prijatie / *formulár je možné stiahnuť na webstránke DSB – 
Dokumenty a formuláre 

• lekárske potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a 
výchovu   

• kópiu rodného listu alebo cestovného pasu 

• kópiu karty poistenca  
 

2. Kritériá na prijatie dieťaťa na predprimárneho vzdelávanie a výchovu 
- dovŕšený 3.rok veku dieťaťa 
- dieťa už musí byť odvyknuté od plienok 
- dieťa musí vedieť vyjadriť svoje základné potreby 
- dieťa musí mať vo svojom materinskom jazyku slovnú zásobu zodpovedajúcu 

svojmu veku   

Právny nárok nemeckých rodičov na prijatie ich dieťaťa do DSB neexistuje. Keďže 
máme k dispozícii obmedzený počet miest v materskej škole, prijímame deti na 
základe nasledovných kritérií a poradia: 

- deti s nemeckou štátnou príslušnosťou, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v SR 
- deti, ktorých starší súrodenci navštevujú Nemeckú školu Bratislava alebo 

Materskú školu 
- deti, ktoré už navštevovali nemeckú materskú školu alebo minimálne jeden z ich 

rodičov hovorí po nemecky 
- deti s materinským jazykom nemeckým a deti, ktoré disponujú dostatočnou 

znalosťou nemčiny 
- deti, ktorých rodičia majú záujem o výchovu a vzdelávanie v nemeckom jazyku 
 

3. Potvrdenie o prijatí do materskej školy 

Školský rok začína 1. septembra. Dieťa však môže byť do MŠ prijaté aj v priebehu školského 
roka, za predpokladu, že v materskej škole sú k dispozícii voľné miesta. 

Písomné rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy pre nasledujúci 
školský rok sa vystavuje spravidla do 30.06. Písomné rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí 
dieťaťa do materskej školy so začiatkom dochádzky v priebehu školského roka sa vystavuje 
spravidla do 30 dní po podaní žiadosti o prijatie. 

Ďalšie a detailné Podmienky pre prijatie a prihlásenie detí na predprimárne vzdelávanie a 
výchovu možno nájsť v Poriadku materskej školy, ods. 2.1. / webstránka DSB - *Poriadok 
materskej školy 


