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Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš 

pre školský rok 2017/2018 

 
Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš sa 

v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou 

MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.  

uskutoční v termíne od 2. mája 2017 do 5. mája 2017 v čase od 8:00 do 16:00 hod. 

v priestoroch jednotlivých materských škôl: 

 

 Materská škola Palúčanská 22 

 Materská škola Nábrežie 4. apríla 1936 

 Materská škola Kláštorná 550 

 Materská škola Komenského 13 

 Materská škola Ondrašovská 55 

 Materská škola Vranovská 601 

 Materská škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1888/81 

 Materská škola Agátová 637 

 Materská škola Čs. brigády 2 

 Základná škola s materskou školou Okoličianska 404/8C 

 Základná škola s materskou školou Demänovská ulica 408/4A  - elokované pracovisko 

Materská škola P. J. Kerna 76, Demänová 

 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa osobne predloží riaditeľke materskej školy: 

 vyplnenú písomnú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  

 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast  

 k nahliadnutiu občiansky preukaz 

 vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť 

od 30. apríla 2017 priamo v materských školách, alebo si ju môže stiahnuť na webovom sídle 

materských škôl.  

 

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie 

1.) Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti (§ 59 zákona 245/2008 

o výchove a vzdelávaní): 

- ktoré dovŕšili piaty rok veku,  

- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou  

- a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

 



2.) Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla  prijíma dieťa od troch do šiestich rokov. 

Výnimočne, ak je voľná kapacita a ak sú v materskej škole vytvorené vhodné podmienky, 

možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku. 

 

3.) Ostatné podmienky prijímania detí nad podmienky stanovené v školskom zákone určí 

riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou ich zverejní na viditeľnom mieste. 

 

V súlade s § 5 ods. 14 písmeno a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy.   

 

Bližšie informácie k zápisu poskytnú zákonným zástupcom riaditeľky materských škôl. 

 

 

 

 

 

Liptovský Mikuláš, 17. 2.  2017  

         

 

         

  

 


