
                  ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY  

                       K  ŠKOLSKÉMU ROKU 2020/2021 

Vážení rodičia, z dôvodu prerušenia vyučovania v Materskej škole pri ZŠ 
s MŠ Lužianky a ďalších opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19 
bude zápis do našej materskej školy  prebiehať elektronicky alebo poštou. 

Termín : v čase od 30.4.2020 do 31.5.2020 
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. 03. 
2020 sa menia podmienky podávania žiadostí prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 
nasledovne:  

• podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti 
detí; 

• potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa  sa nebude vyžadovať; ak do času 
vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia 
potvrdenie o zdravotnom stave, ktorého súčasťou je aj údaj o očkovaní), dieťa bude 
prijaté 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 nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a 
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude 
prijaté na diagnostický pobyt. 

• overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov 
od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, 

• v prípade, ak by ste nemali možnosť vyplniť elektronický formulár,  
  môžete si tlačivo žiadosti prevziať osobne  4.5.2020 v čase od 10 : 00 -  15 : 00  
  v budove materskej školy. 

 
Spôsob  podania žiadosti:  
 
Elektronickou formou:    luzianky.ms@gmail.com 
Poštou:                           ZŠ s MŠ, Sasinkova 1, Lužianky 951 41 
 
Žiadosť vyplňte a pošlite na hore uvedené adresy do 31.5.2020 
 
Vaše otázky k zápisu detí do materskej školy zodpovedáme  na 
adrese luzianky.ms@gmail.com 
 
Formulár žiadosti bude v čase zápisu (od 30.4.2020 do 31.5.2020) zverejnený na     
webovom sídle ZŠ s MŠ Lužianky – www.zsmsluzianky.edupage.org 
webovom sídle Obce Lužianky -       www.luzianky.sk 
 
Termín a spôsob vydania rozhodnutia 

Najneskôr do 30.06.2020 vydá riaditeľka ZŠ s MŠ Lužianky rozhodnutie o prijatí, resp. 
neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ pri ZŠ s MŠ Lužianky, ktoré bude 
doručené e mailom, poštou alebo osobne. 


