
 
 
 
 

Zápis a kritériá prijímania detí do Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 
031 01 Liptovský Mikuláš na šk. rok 2021/22 

 
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky MŠVVaŠ SR č.438/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ č. 306/2008 Z.z. o 
materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. 
 
Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určuje miesto a termín podávania žiadostí o 
prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie na-
sledovne: 
 
V Súkromnej materskej škole Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš sa uskutoční prijímanie detí na 
školský rok 2021/2022 v termíne od 1.mája. – 31.mája 2021. 
 
Dieťa možno podľa kapacitných možností materskej školy prijať na predprimárne vzdelávanie aj v 
priebehu školského roka. 
 
Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástup-
cu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti 
od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj 
údaj o povinnom očkovaní dieťaťa ( Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie obsahuje 
údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b). zákona 245/2008 Z.z.). 
 
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na pred-
primárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 
prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 
 
Zákonný zástupca môže materskej škole doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdeláva-
nie: 
 

• osobne,  
• poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, 

 
• e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu 

(mslobelka@lobelka.sk)  
• elektronická žiadosť dostupná na https://moja.skolanawebe.sk/skola/lobelka/prihlaska_zs 

aj prostredníctvom  
• elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo  
• elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom 

 

 
O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa 
má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. 
 
Na predprimárne vzdelávanie: 
 

• sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (die-
ťa, ktoré do 31. 08. 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku),  
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• na povinné predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti s trvalým pobytom v obci 
 

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej 
len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie 
inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej mater-
skej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. 

 

• výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú v ma-
terskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky 

 
 

Ostatné podmienky prijímania:  
• dieťa, ktoré do 31.8. dosiahlo vek 3 roky  
• individuálna situácia dieťaťa (dieťa samo živiteľa, osirelé dieťa...) 

 
• dieťa, ktoré nebolo v minulom školskom roku prijaté a jeho zákonný zástupca podal žiadosť o 

prijatie do MŠ opätovne  
• dieťa, ktorého súrodenec navštevuje Súkromnú materskú školu Lobelka 

 
 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 10.4.2021.  


