
 
               Prijímanie detí  do  materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina                 

 

Prijímanie detí do materských škôl na školský rok 2021/2022 sa v zmysle  platných  predpisov  a po 

dohode termínu  so  zriaďovateľom uskutoční v  termíne od 12. mája do 14. mája 2021vo všetkých 

materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina. V uvedenom  bude v MŠ-Zástranie  

poverený pedagogický zamestnanec, dávať a preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.  Zákonný 

zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s  potvrdením o 

zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj 

o povinnom očkovaní. Zároveň v prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, je nutné k  žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonný zástupca môže podať žiadosť  

osobne, poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy : 

Materská škola 

Kultúrna ulica 284/11 

010 03 Žilina 

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

skolkazastranie@gmail.com  

prostredníctvom online formulára, ktorý bude sprístupnený na webovej stránke materskej školy: 

www.mszastranie.zilina.sk 

 Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu Vás prosíme, aby ste uprednostnili  spôsoby 

podávanie žiadostí elektronicky, alebo poštou  

Od 1. septembra 2021 je predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej 

školskej dochádzky pre päťročné deti povinné.  Z dôvodu evidencie zvýšeného záujmu zákonných 

zástupcov detí o materské školy, do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa 

prednostne prijímajú deti, ktoré: 

• nastupujú na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ďalej len plnenie  

 

PPV / 5 ročné deti/ 

• pokračujú v  plnení povinného predprimárneho vzdelávania /6 ročné deti/ 

 

V prípade, že sa jedná o deti, ktoré pokračujú v plnení PPV, zákonný zástupca podá žiadosť  

na  riaditeľstvo MŠ, prípadne ZŠ s MŠ. Riaditeľ školy následne vydá Rozhodnutie o  

pokračovaní  plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.  

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a Žiadosť o prijatie dieťaťa na plnenie 

povinného predprimárneho vzdelávania  si rodičia môžu stiahnuť na webovej stránke materskej 

školy :www.mszastranie.zilina.sk 

http://www.mszastranie.zilina.sk/
http://www.mszastranie.zilina.sk/

