
Usmernenie k zápisu detí do materských škôl  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica  

na školský rok 2019/2020. 

 
Zápis detí do materských škôl na školský rok 2019/2020 sa realizuje v zmysle § 28 zákona                           

č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov        

a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov v dňoch 17. apríla 

a od 24. do 26. apríla 2019 v čase od 8ºº do 12ººhod. a od 13ºº do 17ºº hod. v jednotlivých 

materských školách.  

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s povinnou prílohou - potvrdenie všeobecného lekára pre deti                     

a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, si zákonný zástupca dieťaťa vyzdvihne v klientskom centre 

mestského úradu alebo si ju aj s povinnou prílohou stiahne z webovej stránky mesta Banská Bystrica,  

Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnou prílohou, zákonný zástupca dieťaťa odovzdá 

spravidla v čase zápisu riaditeľke v materskej škole, pričom predloží k nahliadnutiu rodný list 

dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.  

 

Časový harmonogram zápisu pre jednotlivé materské školy: 

 

17. 4. 2019 –  MŠ Radvanská 1, ktorá sa nachádza v priestoroch Základnej školy, Radvanská 1. 

                       Do materskej školy budú  od 1. septembra 2019 prijaté deti, ktoré  ešte 

nenavštevovali   žiadnu materskú  školu (ani mestskú ani súkromnú alebo 

cirkevnú) v Banskej Bystrici. V prípade voľných kapacitných podmienok 

prijmeme aj deti od dvoch rokov veku. 

 

Centrum mesta 

24. 4. 2019– MŠ Lazovná 32, MŠ Horná 22, MŠ Cesta k nemocnici 37, MŠ Profesora Sáru 3,        

                      MŠ 9. mája 26, MŠ Na Starej tehelni 7, MŠ Trieda SNP 77, MŠ 29. augusta 14,         

                      MŠ Hronská 18, MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Senická cesta 82 

 

Radvaň, Fončorda, Podlavice 

25. 4. 2019 -   MŠ Radvanská 26, MŠ Radvanská 28, MŠ Kremnička 22, MŠ Jilemnického 8, 

                       MŠ Družby 3, MŠ Nová 2, MŠ Tulská 25, MŠ Šalgotarjánska 5, MŠ Na Lúčkach 2,  

                       MŠ Buková 22 

 

Rudlová - Sásová 

26. 4. 2019 – MŠ Odbojárov 9, MŠ Sásovská cesta 21, MŠ Magurská 14, MŠ Karpatská 3,                   

                      MŠ Strážovská 3, MŠ Tatranská 63 

 

Zápis sa neuskutoční do materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Jána 

Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica z dôvodu naplnenej kapacity materskej školy. 

 

Záujmom Mesta Banská Bystrica je umiestniť čo najväčší počet detí predškolského veku. V prípade 

ak dieťa nebude prijaté na vybratú materskú školu, riaditeľka príslušnej materskej školy ponúkne 

zákonnému zástupcovi dieťaťa možnosť umiestnenia dieťaťa v inej materskej škole                                         

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, kde bude voľné miesto.  

 

Dni otvorených dverí jednotlivých MŠ sú zverejnené na webovej stránke mesta Banská Bystrica,. 

 

 


