
Zápis do Materskej školy pri ZŠ s MŠ Lužianky  

                na školský rok 2021/2022 
 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Lužiankach v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní, v znení neskorších predpisov oznamuje rodičom detí, že zápis detí do 

materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 3.5.2021 – 21.5.2021 nasledovne : 

Spôsob  podania žiadosti:  
1.Elektronickou formou:    luzianky.ms@gmail.com 

2.Poštou:                           ZŠ s MŠ, Sasinkova 1, Lužianky 951 41 

3.Osobne v budove materskej školy bez prítomnosti detí s  dôrazom na dodržiavanie všetkých 

aktuálne platných hygienicko-epidemiologických opatrení v dňoch: 

 

       - 12. mája 2021  v čase od 10,00 hod. do 16,00 hod.  

      -  13. mája 2021  v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod.  

Zákonný zástupca dieťaťa musí mať aktuálny test na COVID -19,  nie starší ako 7 dní, ak sa situácia 

nezmení inak. 

Zákonný zástupca dieťaťa okrem vyplnenej a oboma rodičmi podpísanej žiadosti o prijatie dieťaťa do 

materskej školy prikladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti 

a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, prípadne neočkovaní. Ak ide o dieťa so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie detského pediatra. 

Od školského roku 2021/2022 je predprimárne vzdelávanie podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní  povinné pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 

2021. 

Povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej 

materskej škole, ak zákonný zástupca nevyberie pre dieťa inú materskú školu. 

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej 

škole alebo stiahnuť z webovej stránky školy a Obce Lužianky. 

webové sídlo ZŠ s MŠ Lužianky – www.zsmsluzianky.edupage.org 

webové sídlo Obce Lužianky -        www.luzianky.sk 

Podmienky prijímania : 

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné: 

a)      deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2021, 

b)      deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, 

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti s trvalým pobytom 

v Lužiankach. 

Ostatné podmienky určené riaditeľom ZŠ s MŠ : 

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, prednostne sa prijímajú: 

1. Deti, ktoré nastúpia do materskej školy  v septembri v danom školskom roku 

2. Deti zamestnancov ZŠ s MŠ v Lužiankach 

3. Podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je, aby malo osvojené hygienické a kultúrne návyky(t. j. 

dieťa bez plienok, dieťa ktoré dokáže samostatne jesť lyžicou a piť z pohára) 

4. Deti, ktoré k 1.septembru daného školského roku dovŕšia tri roky veku 

Pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na kapacitu MŠ a  postupnosť dosiahnutia 
veku 3 rokov. 
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Žiadosť vyplňte a pošlite na hore uvedené adresy do 21.5.2021 

 

Vaše otázky k zápisu detí do materskej školy zodpovedáme  na adrese luzianky.ms@gmail.com  

 

Termín a spôsob vydania rozhodnutia 

Najneskôr do 15.06.2021 vydá riaditeľka ZŠ s MŠ Lužianky rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí 

dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy pri ZŠ s MŠ Lužianky, ktoré bude doručené  

poštou alebo osobne. 
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