
Evanjelická materská škola 
Lichardova 24, 010 01 Žilina 
Tel. číslo: 0918 828 043 
e-mail: emszilina@emszilina.sk                                           

                                                                                                               „V službe evanjelia (F 2, 22), spojení láskou Kristovou (2 Kor 5,14a)“ 

 

 

Podľa zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zmien a predpisov, § 3 

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

republiky č. 308/2009 Z.z. a § 13 cirkevného zákona č. 6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve 

a vyučovaní náboženstva, vyhlasujeme 

 

ZÁPIS detí pre školský rok 2019/2020  

v termíne od 13. mája do 15. mája 2019, v čase od 12:00 do 14:00 

 

Podmienky prijímania detí: 

1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla: 

- dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, 

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej 

školskej dochádzky,  

- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,  

- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  

- dieťa, ktoré má osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky. 

2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma: 

- dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,  

- dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a  

- dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 

- dieťa, ktoré má v EMŠ súrodenca. 

3. Rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľom základnej 

školy predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy spravidla do 15. apríla.  

4. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľom 

základnej školy predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára 

pre deti a dorast. 

 

V uvedenom termíne podajte vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu 

s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. (Dokument na 

stiahnutie na http://www.emszilina.sk/tlaciva-na-stiahnutie/ ).   

 

 

 

 

 

„Dovoľte deťom prichádzať ku mne, a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie.“  Lk 18:16 

http://www.msmoziarska.sk/oznamenie-o-zapise-deti-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20122013/
http://www.emszilina.sk/tlaciva-na-stiahnutie/

