
Zápis do 1. ročníka základnej školy 
 
Z dôvodu predĺženia núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa 

budú zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (do 1. ročníka) organizovať bez 
osobnej prítomnosti detí. 

Ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia školy so zákonnými 
zástupcami dieťaťa elektronickou formou. 

Zápis sa bude realizovať prostredníctvom elektronického formulára (prihlášky), ktorý  bude 

zverejnený na  webovom sídle jednotlivých základných škôl, v období od 12. apríla do 20. 
apríla 2021. 

Ak zákonný zástupca nemá možnosť vyplniť a odoslať formulár prihlášky elektronicky, môže 

ho doručiť do základnej školy v dňoch 16. apríla a 19. apríla v čase od 14:00 do 18:00 hod. 
osobne podľa pokynu riaditeľa školy. 

Riaditelia základných škôl zverejnenia podrobnosti zápisu na verejne prístupnom mieste 

v priestoroch základnej školy a na webovom sídle školy. 

O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021.  

 

Prijímanie detí do materskej školy  

Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš na školský rok 2021/2022 sa budú podávať od 3. mája 
do 7. mája 2021 v čase približne od 8:00 do 16:00 hod. 

Riaditelia materských škôl zverejnenia miesto, presný čas a podrobnosti podávania žiadostí 
o prijatie na verejne prístupnom mieste v priestoroch materskej školy a na webovom sídle 

školy. 

Z dôvodu predĺženia núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ak 

to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia elektronickou formou. Ak 

zákonný zástupca nemá možnosť podať žiadosť o prijatie elektronicky, môže ju do materskej 

školy doručiť v dňoch 3. – 7. mája osobne podľa pokynu riaditeľa školy.  

Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy bude zverejnený na webovom sídle 
materskej školy. Zákonný zástupca k žiadosti prikladá potvrdenie o zdravotnej 
spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. 



Pre dieťa, ktoré dosiahlo/dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne 
vzdelávanie povinné. Pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné budú určené 
spádové materské školy. 

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 
15. júna 2021. 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši 19 .marca 2021 


