
Otázky a odpovede k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu. 

    Vážení  rodičia, 

 

s účinnosťou od 1. januára 2021 bude pre každé dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov 

veku do 31.augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude 

plniť povinnú dochádzku v základnej škole, predprimárne vzdelávanie povinné. 

Táto právna úprava sa bude prvýkrát dotýkať detí, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 

augusta 2021 a povinnú školskú dochádzku v základnej škole začnú plniť od 

školského roku 2022/2023. 

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa budú deti prijímať v materskej škole už 

 od školského roku 2021/2022. Zápis detí na školský rok 2021/2022 bude 

v dňoch od 3. mája 2021 do 7. mája 2021, preto Vám prinášame základné 

informácie týkajúce sa  povinného predprimárneho vzdelávania (PPV).

  

1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy. 

Na webovej stránke školy bude zverejnená nová žiadosť o umiestnenie 

dieťaťa do materskej školy, spoločná pre všetky deti,  bez ohľadu na to, či 

sa do MŠ bude prijímať dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie 

povinné , alebo mladšie dieťa. Bude tam však odsek, ktorý budú vypĺňať 

len zákonní zástupcovia (ZZ) detí, ktorí prihlasujú dieťa na PPV, preto 

žiadame ZZ čítať a vypĺňať žiadosť s porozumením. 

2. Prijímanie detí podľa trvalého bydliska. 

Len deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, sa budú 

prednostne prijímať podľa trvalého bydliska, do spádovej (kmeňovej) 

materskej školy. U nás v Novej Bani je len jedna MŠ s elokovanými 

triedami (ET)- jeden právny subjekt,  takže zriaďovateľ nemusí určovať 

spádové školy, podľa jednotlivých ulíc.  Zákonnému zástupcovi ale stále 

zostáva  možnosť výberu -  MŠ Nábrežná, elokované triedy Kolibská cesta 

a Štúrova)  a túto skutočnosť vyznačí  na žiadosti! Ostatné, mladšie, deti sa 

budú prijímať bez ohľadu na miesto ich trvalého bydliska ( tiež 

s možnosťou výberu, ako bolo doteraz). Upozorňujem na skutočnosť, že sa 

jedná o trvalé bydlisko dieťaťa, nie ZZ, ako sa často mylne prezentuje. 

 

 



3. Forma plnenia PPV.       

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného 

denného dochádzania (pokiaľ ZZ nezvolí inú alternatívu vzdelávania) 

,v pracovných dňoch, v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času 

školských prázdnin, tým nie je dotknuté právo dieťaťa, zúčastňovať sa na 

predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin, podľa podmienok 

materskej školy. 

4. Predčasné zaškolenie. 

Ak rodič žiada, aby jeho dieťa plnilo PPV, aj keď nedosiahne 5 rokov veku 

do 31.8. príslušného kalendárneho roka, k žiadosti musí priložiť: 

- Súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie, 

- súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

V praxi to znamená, že ZZ dieťaťa, u ktorého sa predpokladá tzv.     

„predčasné zaškolenie v základnej škole“, musí riaditeľku MŠ požiadať 

o výnimočné prijatie dieťaťa na PPV. 

5. Pokračovanie plnenia povinného  predprimárneho vzdelávania( tzv. 

odklad plnenia povinnej školskej dochádzky). 

Od 1. januára 2021 zanikol inštitút odloženia začiatku povinnej školskej 

dochádzky, či dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej 

dochádzky. V prípade nezrelosti / nepripravenosti dieťaťa na ZŠ/, môže ZZ 

požiadať o pokračovanie plnenia PPV.  O pokračovaní plnenia PPV 

v materskej škole rozhodne riaditeľka MŠ na základe:  

-  Písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie, 

- písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast, 

- s informovaným súhlasom  zákonného zástupcu alebo zástupcu 

zariadenia. 

6. Spôsob plnenia  PPV. 

Dieťa bude môcť povinné predprimárne vzdelávanie plniť aj formou 

individuálneho vzdelávania, ktoré bude povoľovať riaditeľ kmeňovej, 

spádovej materskej školy. Môže to byť v prípadoch keď: 

- Zdravotný stav dieťaťa neumožňuje plnenie PPV formou dennej 

dochádzky do MŠ, 

- ale aj keď zákonný zástupca požiada MŠ o vzdelávanie v domácom 

prostredí z iného ako zdravotného hľadiska. 

ZZ vyznačí túto skutočnosť v žiadosti o prijatie. 



 

7. Výnimky z plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. 

Od povinnosti dochádzať do materskej školy je oslobodené dieťa so 

zdravotným znevýhodnením a jeho zdravotný stav mu neumožňuje 

vzdelávať sa, na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti 

a dorast a písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie až do pominutia dôvodov , pre ktoré došlo k oslobodeniu od 

povinnosti plniť PPV. V takomto prípade ide o naozaj ťažký zdravotný stav 

dieťaťa, ktorý je prekážkou akejkoľvek formy a spôsobu plnenia PPV. 

8. Ukončovanie povinného predprimárneho vzdelávania. 

V prípade, že učiteľka na základe pedagogického diagnostikovania 

v spolupráci so  ZZ vyhodnotí školskú pripravenosť dieťaťa, ako primeranú 

a dostačujúcu, dieťa plniace PPV ho môže ukončiť v riadnom termíne, bez 

nutnosti overovania úrovne rozvoja treťou stranou, teda školským 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Predprimárne 

vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom 

stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania. 

9. Zanedbávanie plnenia PPV. 

Ak rodič (zákonný zástupca) nebude dbať o riadne plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania, nepôjde o priestupok. Riaditeľka materskej 

školy bude mať podľa §5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z.  povinnosť 

oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu, 

oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa), konkrétne prípady, keď 

ZZ nedbá o riadne plnenie. 

Text vysvetľuje základné informácie o plnení povinného predprimárneho 

vzdelania, podľa platnej legislatívy. V prípade potreby sa zákonní 

zástupcovia môžu podrobnejšie telefonicky informovať v materskej škole, 

alebo elokovaných triedach, prípadne si  dohodnúť    osobné stretnutie. 

 

     Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


