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Podľa §59 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zmien a predpisov, 

vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 438/2020 Z.z., 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. 

o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. vyhlasujeme 

 

 

PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 

 

 

TEMÍN PODÁVANIA ŽIADOSTÍ 

10.-14. máj 2021 

 

MIESTO PODÁVANIA ŽIADOSTÍ 

Doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžete: 

- osobne, vhodením do bielej, nami označenej, schránky na prízemí budovy EMŠ, 

- poštou alebo kuriérom na adresu školy: Evanjelická materská škola, Lichardova 24, 010 01 

Žilina. 

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a s dôrazom na ochranu zdravia detí 

a zamestnancov školy, prosíme Vás, v prípade nejasností kontaktuje riaditeľku školy telefonicky 

(+421 918 828 043), v dňoch 10.-14. mája v čase od 12:00-13:00. Ďakujeme za rešpektovanie 

uvedených termínov. 

Žiadosť na stiahnutie je zverejnená na http://www.emszilina.sk/tlaciva-na-stiahnutie/.  

 

PODMIENKY PRIJATIA 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa 

od dovŕšenia dvoch rokov veku.  

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho 

vzdelávania povinné. (Predprimárne vzdelávanie je pre dieťa, ktoré do 31. augusta tohto roku dovŕši 

5 rokov veku, povinné!) 

 

http://www.emszilina.sk/tlaciva-na-stiahnutie/
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Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu spolu 

s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie 

o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. 

 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.  

 

O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka školy do 15. júna. Rozhodnutie Vám bude zaslané doporučene 

poštou na adresu doručovateľa Žiadosti o prijatie dieťaťa. Termín zasielania Rozhodnutí bude včas 

uvedený na webovom sídle školy: www.emszilina.sk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.emszilina.sk/

