
      
 

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY ,KULTÚRNA ULICA 284/11,ŽILINA 

NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

 

Materská škola  bude prijímať prihlášky na predprimárne vzdelávanie do 15. mája, zápis sa 

uskutoční prostredníctvom online dotazníku. 

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. 

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

Materské škola, Kultúrna ulica 284/11,Žilina bude tento rok prijímať prihlášky na predprimárne 

vzdelávanie detí v termíne od 11. do 15. mája. Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu 

v súvislosti s epidémiou koronavírusu sa zápis uskutoční online, bez osobnej návštevy materskej 

školy. Postačí, ak zákonní zástupcovia vyplnia online prihlášku na internetovej stránke materskej 

školy a podpísanú naskenovanú či vyfotografovanú ju elektronicky pošlú na e-mail: 

skolkazastranie@gmail.com. Informáciu o preberaní , zasielaní rozhodnutia o prijatí či neprijatí 

dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zverejní materská škola na svojej internetovej stránke 

koncom mája: www.mszastranie.zilina.sk 

Elektronická žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude prístupná v termíne  

od 30. apríla na internetovej stránke materskej školy www.mszastranie.zilina.sk  

 

Ak by z nejakého dôvodu nemohli zákonní zástupcovia zaslať prihlášku elektronicky, na osobnom 

doručení sa môžu dohodnúť s riaditeľkou materskej školy, prostredníctvom telefónneho kontaku :  

0904 526 999 

Pri osobnom doručení je však potrebné dodržať hygienicko-epidemiologické opatrenia a čas od 8.00 do 

16.00 h.  

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa pri zápise nebude vyžadovať potvrdenie  

o zdravotnom stave dieťaťa spolu s údajom o povinnom očkovaní. Doručiť ho však bude potrebné 

dodatočne. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne 

nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.  

Rovnako v prípade detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nebudú školy vyžadovať 

predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak však zákonní 

zástupcovia potvrdenia nepredložia dodatočne ani v lehote do času vydávania rozhodnutia, bude dieťa 

prijaté len na diagnostický pobyt. 
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