
                                                            Špeciálna základná škola s materskou školou 

 Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina 

 

 

Zápis detí do špeciálnej materskej školy 
 

 

Zápis detí na školský rok 2022/2023 bude prebiehať v termíne od 2. 5.  do 20. 5. 2022. 

 

Podmienky prijímania detí do špeciálnej materskej školy 

 

V školskom roku 2022/2023 bude prednostne prijímané: 

 

• dieťa so zdravotným postihnutím: dieťa s mentálnym postihnutím, dieťa s autizmom alebo s 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, ktoré dosiahne 5 rokov do 31.augusta 2022 

(povinné plnenie predprimárneho vzdelávania - školský zákon 245/2008 § 28a (1), 

 

• dieťa so zdravotným postihnutím: dieťa s mentálnym postihnutím, dieťa s autizmom alebo s 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s pokračovaním plnenia povinného 

predprimárneho vzdelávania - školský zákon 245/2008 § 28a (3), 

 

• dieťa so zdravotným postihnutím: dieťa s mentálnym postihnutím, dieťa s autizmom alebo s 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. 

 

Do špeciálnej materskej školy môže byť prijaté aj dieťa so zdravotným postihnutím - s narušenou 

komunikačnou schopnosťou na diagnostický pobyt na nevyhnutný čas, ak to umožňuje kapacita 

zariadenia. 

 

Dokumenty potrebné k prijatiu dieťaťa: 

 

• žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie, 

• lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa vrátane údaja o povinnom očkovaní, 

• súhlas so spracovaním osobných údajov k žiadosti o prijatie (na stiahnutie na webovej stránke 

• školy), 

• správa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia s vyjadrením príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP), 

• správa zo psychologického vyšetrenia. 

 

Podávanie žiadostí s kompletnými správami a dokumentmi je do 20. 05. 2022  (osobne, poštou 

alebo kuriérom na adresu školy, e-mailom alebo elektronickou prihláškou). Dokumenty sú dostupné 

na tomto odkaze: stiahnuť. Elektronickú prihlášku môžete vyplniť na tomto odkaze: vyplniť 

 

Kontakt:  Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina,                    

riaditel(a)szsza.sk,  szsriaditelka(a)gmail.com     (a) nahrádza znak @ 

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na predprimárne vzdelávanie dostane zákonný zástupca do 30. 06. 

2022. 

 

 

V Žiline dňa 17. 2. 2022      PaedDr. Júlia Mankovičová 

                    riaditeľka školy 

                     

https://www.szsza.sk/szs-slovensko/skolsky-vzdelavaci-program/
https://szszilina.edupage.org/register/
mailto:riaditel(a)szsza.sk
mailto:szsriaditelka@gmail.com


                                                            Špeciálna základná škola s materskou školou 

 Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina 

 

Zápis žiakov do špeciálnej základnej školy 
 

 

Prijímanie žiadostí na školský rok 2022/2023 je do 13. 5. 2022. 

 

 

Prijímanie žiakov do špeciálnej základnej školy: 

 

• špeciálna základná škola vzdeláva žiakov: 

o  s mentálnym postihnutím od prípravného po desiaty ročník, 

o  s PAS a s mentálnym postihnutím od prípravného po deviaty ročník, 

o  s PAS bez mentálneho postihnutia. 

 

• súčasťou žiadosti o prijatie je špeciálnopedagogická a psychologická správa (správa 

z diagnostického vyšetrenia), 

• súhlas so spracovaním osobných údajov. 

 

Dokumenty sú dostupné na tomto odkaze: stiahnuť. Elektronickú prihlášku môžete vyplniť na 

tomto odkaze: vyplniť 

 

 

Podávanie žiadostí s dokumentmi je do 13. 05. 2022 (osobne, poštou alebo kuriérom na adresu 

školy, e-mailom alebo elektronickou prihláškou). 

 

Kontakt:  Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina,                    

riaditel(a)szsza.sk,  szsriaditelka(a)gmail.com     (a) nahrádza znak @ 

 

 

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dostane zákonný zástupca do 15. 06. 2022. 

 

 

 

V Žiline dňa 17. 2. 2022      PaedDr. Júlia Mankovičová 

                    riaditeľka školy 

 

 

https://www.szsza.sk/o-projekte/dokumenty-na-stiahnutie/
https://szszilina.edupage.org/register/
mailto:riaditel(a)szsza.sk
mailto:szsriaditelka@gmail.com

