
 

 

 

 

 

 

 

V Zmysle §59 zákona č.245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. 

( ďalej len ,,vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“) 

Zápis do materskej školy Dlhé Stráže sa uskutoční  

v termíne od 30.4.2020 do 31.5.2020 

 Z dôvodu mimoriadnej situácie šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým  

 koronavírusom COVID- 19 a Rozhodnutím MŠVVaŠ č. 2020/10610:1-A1030 sa mení  

 forma zápisu detí do materskej školy a to nasledovne: 

- Podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa bude realizovať bez  

prítomnosti detí a rodičov, 

- Zápis bude prebiehať elektronickou formou alebo písomne poštou, 

- Ak sa rodič rozhodne podať prihlášku elektronickou formou, prosíme o zaslanie 

podpísanej, preskenovanej prihlášky na mailovú adresu materskej školy  

msdlhestraze@azet.sk 

- Ak sa rodič rozhodne podať prihlášku písomnou formou, vypíše, podpíše prihlášku a  

zašle ju poštou na adresu Materská škola Dlhé Stráže 88, 05401 Levoča  

- Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania  

rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie 

o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt, 

- Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami,  

nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného  

poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami dodatočne nepredložia potvrdenie o zdravotnom stave 

a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude 

prijaté len na diagnostický pobyt, 

- V prípade potreby sme Vám k dispozícii telefonicky alebo písomne na našej mailovej 

adrese msdlhestraze@azet.sk 
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 Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomného rozhodnutia riaditeľky  

 materskej školy do 30.6.2020. 

- Prednostne do materskej školy sa prijímajú deti, ktoré k 1.septembru 2020 dovŕšili  

5 rokov, 

- Deti s odložením začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

- Deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

- Deti, ktoré spĺňajú hygienické požiadavky a sebaobslužné činnosti 

 

Tlačivo- Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy si 

môžu rodičia stiahnuť na webovej stránke obce https://www.dlhestraze.sk/ 

 

 

        Mgr. Dorota Žentkovičová  

          riaditeľka materskej školy 
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