
 

 

 

 

 

 

 

V Zmysle §59 ods. 3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene                                                    

a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 438/2020 ktorou sa mení                                                                       

a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole                           

v znení Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. 

Zápis do materskej školy Dlhé Stráže 88 sa uskutoční  

v termíne od 10.5.2021 do 14.5.2021 

v čase od 9:00 hod.- do 15:00 hod. 

   

 Forma zápisu detí do materskej školy  

- Zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca dieťaťa) spolu s dieťaťom, ktorý bude 

realizovaný v zmysle dodržiavania hygienicko- epidemiologických podmienok. 

- Zákonný zástupca predloží pri zápise vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa                                

do materskej školy spolu s lekárskym potvrdením, ktorého súčasťou je aj údaj     

o povinnom očkovaní, nie starší ako tri týždne. 

- Zákonný zástupca, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže na zápis dostaviť, zašle             

žiadosť elektronickou formou na mailovú adresu MŠ ms@dlhestraze.sk  

Samotná žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je zverejnená na webovej stránke 

Materskej školy www.ms.dlhestraze.sk 

- 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 053/4513803 alebo písomne                    

na našej mailovej adrese ms@dlhestraze.sk 

 

 

 

 

 

 

Zápis do Materskej školy 
na školský rok 2021/2022 
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 Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomného rozhodnutia riaditeľky  

 materskej školy do 15.6.2021. 

 Podmienky prijatia:  

- Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku 

- Prednostne do materskej školy sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho 

vzdelávania povinné. S účinnosťou od 1.septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré  

dosiahne päť rokov veku do 31.augusta 2021 predprimárne vzdelávanie POVINNÉ. 

- Deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 

Dieťa pri nástupe do MŠ má už ovládať: 

- Základné hygienické návyky a základnú sebaobsluhu ( vie jesť samostatne lyžicou,       

napije sa z pohára, nemá plienky, fľašu a cumlík)  

 

 

 

        Mgr. Dorota Žentkovičová  

          riaditeľka materskej školy 

     

  


