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1.    

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava-Rača  

 

 

berie na vedomie 

 

 

Správu o výsledku kontroly prijímania detí do materských a základných škôl zriadených mestskou 

časťou Bratislava-Rača. 
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2. Materiál 

 

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY 

 

 
Oprávnená osoba: miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „MK“) 

 

Povinné osoby: materské a základné školy zriadené mestskou časťou Bratislava-Rača 

 

- MŠ Tbiliská 

- MŠ Plickova 

- MŠ Gelnická 

- MŠ Barónka 

- MŠ Cyprichova 

- MŠ Pri Šajbách  

- MŠ pri ZŠ Hubeného 

- ZŠ Tbiliská (ďalej aj ako „MŠ“ , „ZŠ“ a/alebo „povinné osoby“) 

 

Predmet kontroly: kontrola všeobecne záväzných právnych predpisov, základnej dokumentácie 

materských škôl a základných škôl v nadväznosti na školskú legislatívu platnú v Slovenskej republike 

pri procese prijímania detí do materských škôl a základných škôl. 

 

Cieľ kontroly: dodrţanie efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri uplatňovaní všeobecne záväzných 

právnych predpisov, vyhlášky, smerníc v procese prijímania detí do materských škôl a základných 

škôl, a to kontrola dodrţiavania: 

o zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 

predpisov 

o zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších   

predpisov 

o vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších 

predpisov 

o Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2018 o určení školských 

obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača  

o Usmernenia č. 1/2016 pre riaditeľky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 

Bratislava-Rača o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie 

 

Kontrolované obdobie: školský rok 2019/2020 

 

Miesto a čas vykonania kontroly: MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Rača od 08.07.2019 do 11.09.2019. 

 

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti 

Bratislava-Rača na II. polrok 2019, schváleného uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 

774/18/06/19/P zo dňa 18.06.2019, konkrétne s 4. bodom doplneným na základe poţiadavky 

poslancov miestneho zastupiteľstva v zmysle § 18d ods.1 a § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Kontrola bola zameraná na kontrolu procesu prijímania detí do materských a základných škôl 

zriadených mestskou časťou Bratislava-Rača 

 

Dátum doručenia Správy z vykonanej kontroly (ďalej len „Správa“) na oboznámenie 

kontrolovaným osobám: 11.09.2019 
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Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovaná Správa 

z vykonanej kontroly, ktorá bola doručená povinným osobám a  vedúcej školského úradu dňa 

11.09.2019, a tým bola kontrola skončená. 

 

 

Kontrola bola vykonaná a vychádzala z dokladovej kontroly materských a základných škôl zriadených 

mestskou časťou Bratislava-Rača, kde boli kontrolované všetky podané ţiadosti o prijatie dieťaťa do 

materskej a základnej školy, následne rozhodnutia o prijatí a rozhodnutia o neprijatí v týchto 

materských a základných školách:  

 

- MŠ Tbiliská 

- MŠ Plickova 

- MŠ Gelnická 

- MŠ Barónka 

- MŠ Cyprichova 

- MŠ Pri Šajbách 

- MŠ pri ZŠ Hubeného  

- ZŠ Tbiliská 

 

Kontrola mala za cieľ overiť postup pri prijímaní detí do materských a základných škôl, ktorých 

zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Rača. Kontrola sa zamerala tieţ na dodrţiavanie platných 

predpisov v školskej legislatíve, evidenciu všetkých podaných ţiadostí o prijatie dieťaťa do materskej 

a základnej školy a v neposlednom rade na celkový počet prijatých detí ako aj počet neprijatých detí. 

 

V zmysle § 6 ods. 19 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení neskorších predpisov, obec vedie evidenciu detí a ţiakov vo veku plnenia povinnej školskej 

dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia. 

Informačným systémom verejnej správy so zoznamom osobných údajov o deťoch, ţiakoch a 

poslucháčoch, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v školách, školských 

zariadeniach a pracoviskách praktického vyučovania je tzv „centrálny register“ v zmysle § 157 a § 158 

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

Zistené skutočnosti: 

 

Pri prijímaní detí do materských škôl, riaditeľky materských škôl postupujú v zmysle platnej 

legislatívy: 

 § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení neskorších predpisov, podľa ktorého riaditeľ materskej školy rozhoduje o  

a) prijatí dieťaťa do materskej školy, 

b) zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, 

c) prerušení dochádzky dieťaťa, 

d) predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania, 

e) určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s predprimárnym vzdelávaním. 

 

 § 59 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov, podľa ktorého sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách 

prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne moţno prijať dieťa 

od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok 

veku a ktorému bol odloţený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo 

dodatočne odloţené plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, podľa 

ktorej okrem iného sa prijíma dieťa do materskej školy na základe písomnej ţiadosti 

zákonného zástupcu, ktorú predloţí riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa 

od všeobecného lekára pre deti a dorast. 
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 Ostatné podmienky prijímania detí určia riaditeľky MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou, 

ktorá je v zmysle § 6 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole poradným 

orgánom riaditeľa MŠ a jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. 

 

Pre riaditeľky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača bolo 

vydané Usmernenie č. 1/2016 s účinnosťou od 01.02.2016 o prijímaní detí na predprimárne 

vzdelávanie, v ktorom je potvrdená zákonná skutočnosť rozhodovania o prijatí (neprijatí) dieťaťa do 

materskej školy riaditeľom MŠ, vymedzenie základných podmienok prijímania detí, kde sa prednostne 

prijímajú tie, ktoré: 

a) dovŕšili piaty rok veku, 

b) majú odloţený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, 

c) majú dodatočne odloţený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky. 

 

Vyššie spomenuté Usmernenie tieţ stanovuje pre prípady zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ, 

ktoré by mohlo prekročiť kapacitu MŠ, odporúčanie riaditeľom MŠ po prerokovaní s pedagogickou 

radou školy pri prijímaní, stanoviť ďalšie kritériá v tomto poradí: 

a) trvalý pobyt zákonných zástupcov dieťaťa a dieťaťa MČ Rača,  

b) sociálne znevýhodnené prostredie dieťaťa, 

c) predošlé umiestnenie staršieho súrodenca v tej istej MŠ, 

d) k 15.09. príslušného kalendárneho roku dieťa dovŕši fyzický vek tri roky.  

 

 

Pri prijímaní detí do základných škôl, riaditeľky základných škôl postupujú v zmysle platnej 

legislatívy: 

o § 20 ods. 5 a 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov podľa ktorých, ţiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole 

v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa 

nevyberie inú základnú školu. Ţiak môţe plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako 

spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Riaditeľ spádovej 

školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky ţiakov, ktorí majú 

miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a ţiakov umiestnených 

v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa 

nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to aţ do výšky maximálneho počtu 

ţiakov v triede príslušného ročníka. 

 

o § 3 VZN č. 1/2018 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Rača, ktoré určuje plnenie povinnej školskej dochádzky podľa 

školských obvodov v zmysle prílohy nariadenia. 

 

 

Povinné osoby: Materské školy a základné školy zriadené mestskou časťou Bratislava-Rača 

 

- MŠ Tbiliská 

- MŠ Plickova 

- MŠ Gelnická 

- MŠ Barónka 

- MŠ Cyprichova 

- MŠ Pri Šajbách  

- MŠ pri ZŠ Hubeného  

- ZŠ Tbiliská 
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MŠ TBILISKÁ 

 

  

Počet prihlásených 145 

Počet neprijatých 109 

Počet prijatých  36 

Počet prijatých detí z Rače 31 

Počet prijatých detí mimo Rače 5 

Prehľad iných MČ, obcí, miest 

 

 

 

- Neded 

- Vajnory 

- Slovenský 

Grob 

- Nové Mesto  

- Prievidza 

- Chorvátsky 

Grob 

 

Pozn.: 

- pri 5 deťoch nie je splnená podmienka v zmysle Čl. 4 písm. d) Usmernenia č. 1/2016 a to 

kritéria na prijatie, ţe k 15.09. príslušného kalendárneho roka dieťa dovŕši fyzický vek tri 

roky. Tieto deti však dosiahnu vyššie uvedený vek v jesenných mesiacoch  príslušného 

kalendárneho roka 2019, 

- pri 1 dieťati je síce splnená podmienka trvalého pobytu dieťaťa a min. jedného rodiča na 

území MČ Bratislava-Rača, ale doručovacia adresa je mimo územia MČ Bratislava-Rača, t.j. 

Slovenský Grob. Naopak pri druhom dieťati majú dieťa a obaja rodičia trvalý pobyt v obci 

Neded, no doručovacia adresa je na území MČ Rača. V ostatných prípadoch ide o trvalý pobyt 

mimo územia MČ Rača pri všetkých členoch rodiny. 

 

 
 

MŠ PLICKOVA 

 

  

Počet prihlásených 144 

Počet neprijatých 109 

Počet prijatých  35 

Počet prijatých detí z Rače 34 

Počet prijatých detí mimo Rače 1 

Prehľad iných MČ, obcí, miest 

 

 

 

 

- Ruţinov 

 

Pozn.: 

- pri 9 deťoch nie je splnená podmienka v zmysle Čl. 4 písm. d) Usmernenia č. 1/2016 a to 

kritéria na prijatie, ţe k 15.09. príslušného kalendárneho roka dieťa dovŕši fyzický vek tri 

roky. Tieto deti však dosiahnu vyššie uvedený vek v jesenných mesiacoch  príslušného 

kalendárneho roka 2019. Sedem z nich však má uţ súrodenca v tejto materskej škole. Pri 

jednom dieťati je nástup do materskej školy v mesiaci október,  

- pri 1 dieťati je síce splnená podmienka trvalého pobytu dieťaťa a min. jedného rodiča na 

území MČ Bratislava-Rača, ale doručovacia adresa je mimo územia MČ Bratislava-Rača, t.j. 

Svätý Jur. Naopak pri druhom dieťati majú dieťa a obaja rodičia trvalý pobyt v MČ Ruţinov, 

no doručovacia adresa je na území MČ Rača. 
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MŠ GELNICKÁ 

 

  

Počet prihlásených 147 

Počet neprijatých 103 

Počet prijatých  44 

Počet prijatých detí z Rače 42 

Počet prijatých detí mimo Rače 2 

Prehľad iných MČ, obcí, miest 

 

 

 

- Nové Mesto 

(súrodenec) 

- Ruţinov 

 

Pozn.: 

- pri 3 deťoch nie je splnená podmienka v zmysle Čl. 4 písm. d) Usmernenia č. 1/2016 a to 

kritéria na prijatie, ţe k 15.09. príslušného kalendárneho roka dieťa dovŕši fyzický vek tri 

roky. Tieto deti však dosiahnu vyššie uvedený vek v jesenných mesiacoch príslušného 

kalendárneho roka 2019. Dve z nich však uţ majú súrodenca v tejto materskej škole,  

- pri 1 dieťati nie je splnená podmienka trvalého pobytu dieťaťa a min. jedného rodiča na území 

MČ Bratislava-Rača, ide o MČ Ruţinov, druhý rodič má trvalý pobyt na území MČ Rača ako 

aj doručovacia adresa je Rača, pri dieťati s trvalým pobytom v Novom Meste ide 

o umiestnenie dieťaťa, ktoré má však v tejto materskej škole uţ staršieho súrodenca.  

 

 

 

MŠ BARÓNKA 

 

  

Počet prihlásených 136 

Počet neprijatých 111 

Počet prijatých  25 

Počet prijatých detí z Rače 24 

Počet prijatých detí mimo Rače 1 

Prehľad iných MČ, obcí, miest 

 

- Ruţinov 

 

Pozn.: 

- pri 7 deťoch nie je splnená podmienka v zmysle Čl. 4 písm. d) Usmernenia č. 1/2016 a to 

kritéria na prijatie, ţe k 15.09. príslušného kalendárneho roka dieťa dovŕši fyzický vek tri 

roky. Tieto deti však dosiahnu vyššie uvedený vek v jesenných mesiacoch príslušného 

kalendárneho roka 2019. Jedno z nich s nástupom v mesiaci október.  

- pri 1 dieťati ide o trvalý pobyt matky a dieťaťa v inej MČ a to Ruţinov a taktieţ doručovacia 

adresa je Ruţinov, trvalý pobyt otca je tieţ v inej obci.  

 

 
 

MŠ CYPRICHOVA 

 

  

Počet prihlásených 131 

Počet neprijatých 102 

Počet prijatých  29 

Počet prijatých detí z Rače 28 

Počet prijatých detí mimo Rače 1 

Prehľad iných MČ, obcí, miest - Torysa 
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Pozn.: 
- pri 3 deťoch nie je splnená podmienka v zmysle Čl. 4 písm. d) Usmernenia č. 1/2016 a to 

kritéria na prijatie, ţe k 15.09. príslušného kalendárneho roka dieťa dovŕši fyzický vek tri 

roky. Tieto deti však dosiahnu vyššie uvedený vek v jesenných mesiacoch  príslušného 

kalendárneho roka 2019. Pri jednom z nich je nástup do materskej školy aţ v mesiaci január 

2020. 
 

 

MŠ PRI ŠAJBÁCH 

 

  

Počet prihlásených 63 

Počet neprijatých 41 

Počet prijatých  22 

Počet prijatých detí z Rače 22 

Počet prijatých detí mimo Rače 0 

Prehľad iných MČ, obcí, miest 

 

 

 

tu sa vyskytujú 3 

korešpondenčné 

adresy mimo 

územia Rače, a to 

Nové Mesto, 

Vajnory, 

Hviezdoslavov 

 

Pozn.: 

- pri 3 deťoch nie je splnená podmienka v zmysle Čl. 4 písm. d) Usmernenia č. 1/2016 a to 

kritéria na prijatie, ţe k 15.09. príslušného kalendárneho roka dieťa dovŕši fyzický vek tri 

roky. Tieto deti však dosiahnu vyššie uvedený vek v jesenných mesiacoch  príslušného 

kalendárneho roka 2019,  

- pri 3 deťoch je síce splnená podmienka trvalého pobytu dieťaťa a min. jedného rodiča na 

území MČ Bratislava-Rača, ale doručovacia adresa je mimo územia MČ Bratislava-Rača, t.j. 

Vajnory, Nové Mesto a Hviezdoslavov.  

 

 
 

MŠ KOMENSKÉHO 

 

  

Počet prihlásených 177 

Počet neprijatých 153 

Počet prijatých  24 

Počet prijatých detí z Rače 21 

Počet prijatých detí mimo Rače 3 

Prehľad iných MČ, obcí, miest 

 

- Nové 

Mesto 

 

 

Pozn.: 

- pri 1 dieťati nie je splnená podmienka v zmysle Čl. 4 písm. d) Usmernenia č. 1/2016 a to 

kritéria na prijatie, ţe k 15.09. príslušného kalendárneho roka dieťa dovŕši fyzický vek tri 

roky. Toto dieťa však dosiahne vyššie uvedený vek v jesenných mesiacoch  príslušného 

kalendárneho roka 2019,  

- pri 3 deťoch nie je splnená podmienka trvalého pobytu na území MČ Bratislava-Rača, ide 

však o deti, ktoré majú staršieho súrodenca v ZŠ J.A. Komenského.   
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ZŠ J.A. KOMENSKÉHO  

Vytvorených prváckych tried 4 

Počet prihlásených 148 

Počet neprijatých/odklad 44/12 

Počet prijatých  92 

Počet prijatých detí z obvodu Rače 87 

Počet prijatých detí mimo obvodu 

Rače 

5 

Prehľad iných MČ, obcí, miest 

 

 

 

- Nové Mesto 

- Sládkovičovo 

 

Pozn.: 

- pri prijatých deťoch s trvalým pobytom mimo územia MČ Bratislava-Rača, t.j. nespadajúce 

ani do jedného školského obvodu určeného VZN č. 1/2018 však ide o deti, ktoré sú deťmi 

zamestnancov predmetnej základnej školy a/alebo majú uţ starších súrodencov na prvom 

a/alebo druhom stupni navštevujúcich predmetnú základnú školu. 

 

 
 

ZŠ TBILISKÁ 

 

Vytvorených prváckych tried 5 

Počet prihlásených 145 

Početneprijatých/odklad/iná 

škola/zahraničie 

2/33/6/4 

Počet prijatých  100 

Počet prijatých detí z obvodu Rače 99 

Počet prijatých detí mimo obvodu 

Rače 

1 

Prehľad iných MČ, obcí, miest 

 

 

 

- Chorvátsky 

Grob 
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Záver: 

 

Správa z vykonanej kontroly sa zamerala na štatistické zisťovanie počtu prihlásených detí do 

jednotlivých materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Rača, následne na počet neprijatých detí a počet prijatých detí s dôrazom na počet prijatých 

detí s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Rača.  

 

Do materských škôl bolo pre školský rok 2019/2020 podaných 458 riadnych prihlášok.  

Od roku 2018 prebieha rekonštrukcia a vytvorenie novej materskej školy Novohorská 1 (s 

plánovaným umiestnením 80-85 detí), kde cca 140 rodičov vyjadrilo predbeţný záujem o umiestnenie 

dieťaťa po jej dokončení.  

 

V súčasnosti sa pripravuje stavba a prislúchajúca dokumentácia k materskej škole tak, aby v jesenných 

mesiacoch roka 2019 mohlo byť uskutočnené kolaudačné konanie. Následne vydanie súhlasného 

stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR -hygieny na prevádzku, zápis materskej 

školy do siete škôl MŠVaV SR, zriadenie materskej školy, t.j. vydanie zriaďovacej listiny, vydanie 

oficiálneho poverenia riaditeľke, získavanie finančných prostriedkov na jej prevádzku, nakoľko 

nedošlo k jej otvoreniu k pôvodnému termínu september 2019. 

Pre rodičov neprijatých detí do jednej z materských škôl zriadených mestskou časťou Bratislava-Rača 

bol za splnenia stanovených podmienok schválený UZN. č. 469/18/09/18/P zo dňa 18.09.2018 

finančný príspevok na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných predškolských 

zariadeniach z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania materskej školy Novohorská 1 na obdobie 

od 01.10.2018 do 30.06.2019 vo výške 60€. 

 

V súčasnosti je na rozhodnutí miestneho zastupiteľstva opätovný návrh poskytnutia finančného 

príspevku vo výške 60€ za podmienok: 

a) dieťa a aspoň jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa musí mať trvalý pobyt v mestskej časti 

Bratislava-Rača, 

b) k 31.12.2019 vrátane dieťa dovŕši fyzický vek tri roky a k uvedenému dátumu ešte nedosiahne 

školský vek, 

c) predloţenie písomného potvrdenia súkromnej materskej školy o prijatí dieťaťa na pobyt 

v tomto predškolskom zariadení, 

d) podanie tlačiva o predbeţnom záujme o MŠ Novohorská 1 do podateľne Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Rača k dátumu 30.08.2019 vrátane, 

e) príspevok bude vyplácaný v období od 01.10.2019 do spustenia prevádzky MŠ Novohorská 1, 

v prípade spustenia prevádzky v inom termíne ako od začiatku mesiaca bude príspevok za 

daný mesiac vyplatený v alikvotnej výške, 

f) ţiadateľovi nevzniká na vyplatenie príspevku ţiadny právny nárok, 

g) výška príspevku bude 60Eur na 1 dieťa a mesiac. 

 

Z vykonanej kontroly bolo najviac prijatých trojročných detí, nakoľko materské školy vytvárajú úplne 

nové kolektívy, ostatné vekové hranice štvor a päťročných detí boli dopĺňané v závislosti na počte 

voľných miest. Záverečnú skupinu tvoria deti vekovo pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

ktoré bolo ţiadúce prijať. Výnimky, ktoré boli udelené sa týkajú detí zamestnancov tej ktorej 

materskej a/alebo základnej školy, či pracujúcich v mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

Predmetné počty sa však môţu ešte mierne líšiť, nakoľko konečný stav k 15.09. sa bude zasielať ako 

„Výkaz škôl (MŠVVŠ) 40-1 podľa stavu k 15.09.2019“, kedy sa po začatí školského roka spresní 

konečný stav detí. 

 

Záverom z kontroly všetkých prihlášok do materských škôl, opätovne odporúčam povinným osobám 

výraznejšie dbať napr. na skutočnosť dodrţiavania trvalého pobytu, kedy pobyt dieťaťa a jedného 

z rodiča spĺňa všetky zákonné náleţitosti, a teda nie je porušením zákona a ani vnútorných predpisov 

mestskej časti Bratislava-Rača, ale trvalý pobyt druhého rodiča je totoţný s uvedenou 
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korešpondenčnou adresou, čo vytvára dôvodné podozrenie, ţe celá rodina, ţije na adrese, ktorá je 

mimo územia mestskej časti.  

 

Záverom však môţem hodnotiť, ţe prijímanie do materských a základných škôl prebehlo v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

Školský úrad neustále vyvíja iniciatívu a spolupracuje s riaditeľkami jednotlivých MŠ pri hľadaní 

spôsobov umiestnenia detí, ktoré neboli v riadnom termíne prijaté z kapacitných dôvodov. Tieţ sa 

pozorne sleduje vývoj počtu detí a moţnosti umiestnenia pri migrácii rodín, odhlásení dieťaťa 

z návštevy MŠ, zaradenie dieťaťa v priebehu školského roka a pod.. 

 

 

 

 


