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OZNÁMENIE O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY  

pre školský rok 2020/2021 

 

Zápis detí do Materskej školy Bystrická cesta 70, Za dráhou 19, Riadok 4, Š. Moyzesa 30,  A. 

Bernoláka 17, Hrabovská cesta 2, MŠ Klačno 4, Černová, Biely Potok, Hrboltová  

bude prebiehať nasledovne: 

rodič alebo zákonný zástupca dňa 11. mája 2020 vyplnenú, preskenovanú žiadosť zašle na mailovú 

adresu materskej školy alebo osobne vyplnenú žiadosť vhodí v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. do 

schránky, ktorá bude umiestnená v areály materskej školy (na bráničke, pri vchode a pod.). 

Rodič má právo podať si žiadosť do viacerých materských škôl. 

Podmienky zápisu : 
Do materskej školy môžeme zapísať dieťa: 

a) vo veku od troch do šiestich rokov,  

b) ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky 

alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, 

c) výnimočne vo veku od dvoch rokov.  

Forma a priebeh zápisu: 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorú si môže stiahnuť zo stránky 

www.ruzomberok.sk  (vľavo Formuláre a tlačivá, Oddelenie školstva a športu) musí byť podpísaná 

obidvoma rodičmi alebo zákonnými zástupcami. V prípade, že nie je prítomný jeden zo zákonných 

rodičov bude prijatá aj žiadosť s podpisom jedného rodiča. Chýbajúci podpis bude druhým rodičom 

alebo zákonným zástupcom dodatočne doplnený. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude 

vyžadovať, zákonní zástupcovia dodatočne doložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. 

Vyplnenú podpísanú žiadosť vložia do schránky danej materskej školy alebo preskenujú a zašlú   

mailom na materskú školu, do ktorej chcú zapísať svoje dieťa. 

Prijatie dieťaťa do materskej školy: 

Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky materskej školy podľa 

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

predpisov po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy. Rozhodnutie o prijatí do materskej 

školy vydáva riaditeľka materskej školy do 30 dní odo dňa podania prihlášky. Ak je počet detí prihlásených 

do materskej školy vyšší, ako je možné prijať v zmysle § 28 ods. 8 až 12 zákona č. 245/2008, riaditeľka 

MŠ rozhodne o prijatí podľa kritérií prijímania detí danej materskej školy. 

 

 

Bližšie informácie k zápisu na materskej škole: 
1. MŠ Bystrická cesta 70                0914 135 586           tehelna.ms@gmail.com 

2. MŠ Za dráhou 19                               0908 160 061                 mszadrahou@gmail.com                      

3. MŠ Riadok 4                                            0908 022 957                 zuzkabrodyova@azet.sk 

4. MŠ A. Bernoláka 17                                      0903 440 793                 msbernolaka17@gmail.com 

5. MŠ Š. Moyzesa 30                                       0905 416 597                detskesachovekralovstvo@gmail.com 

6. MŠ Hrabovská cesta 2                                  0905 496 385                mshrabovo@gmail.com   

7. MŠ Klačno 4                                                 0905 436 858                 ms.klacno@azet.sk 

8. MŠ Černová                                                  0905 440 673                 mscernova@azet.sk                          

9. MŠ Hrboltová                                             0905 460 402                 ms.hrboltova@gmail.com      

10. MŠ Biely Potok                                            0915 095 222                 msbielypotok@gmail.com                          

http://www.ruzomberok.sk/

