Povinné predprimárne vzdelávanie

Plniť povinné predprimárne vzdelávanie musí každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane):
- dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona,
- dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho
vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona,
- dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 3
školského zákona bez ohľadu na to, či plnilo povinné predprimárne vzdelávanie formou
individuálneho vzdelávania – toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného
predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,
- nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako dieťaťa
plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára
pre deti a dorast, t. j. deti podľa § 28a ods. 5 školského zákona,
- dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať
do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, t. j. dieťa podľa §
28a ods. 6 školského zákona.
Dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského
roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je
predprimárne vzdelávanie povinné.
Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok okrem prípadu
uvedeného v § 28a ods. 3 školského zákona.
Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa na predprimárne vzdelávanie
prijímajú prednostne. Ide o všeobecnú povinnosť ustanovenú školským zákonom pre všetky
materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR ; ide o zákonom ustanovenú
podmienku prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy.
Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý
pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú
materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít..
Dieťa pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej
školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodne o pokračovaní plnenia
povinného predprimárneho vzdelávania.
Inštitút „pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania“ sa uplatní vo vzťahu
k deťom, u ktorých sa na základe záverov odborného vyšetrenia preukáže, že pokračovanie v
predprimárnom vzdelávaní bude na prospech ich osobnostného rozvoja a rozvoja ich
kľúčových kompetencií nevyhnutných na zvládnutie plnenia povinnej školskej dochádzky v
základnej škole.
Ak má materská škola pochybnosť o školskej spôsobilosti dieťaťa plniaceho povinné
predprimárne vzdelávanie, vyžaduje sa jej úzka spolupráca so zákonnými zástupcami.
Pri rozhodovaní o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania nemá riaditeľ
materskej školy kompetenciu rozhodnúť sám. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľa
materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je
podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie:
- písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
- písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a
- informovaného súhlas zákonného zástupcu.
Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm.
f) zákona č. 596/2003 Z. z. vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho
vzdelávania a uvedenú skutočnosť zaznamená aj v osobnom spise dieťaťa.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej
škole nedosiahne školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni,
v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.
Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku
Ak pôjde o dieťa, ktoré v danej materskej škole už absolvuje predprimárne vzdelávanie,
zákonný zástupca podľa § 28a ods. 5 školského zákona požiada riaditeľa o prijatie dieťaťa na
plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku
najneskôr do 31. augusta daného roku a riaditeľovi predloží:
- súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
- súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Po predložení uvedených súhlasných vyjadrení riaditeľ materskej školy zaznamená
skutočnosť, že dané dieťa bude od nasledujúceho školského roku dieťaťom plniacim povinné
predprimárne vzdelávanie, len v osobnom spise dieťaťa. O danej skutočnosti nevydáva žiadne
rozhodnutie.
Individuálne vzdelávanie dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
Školským zákonom sa ustanovilo, že povinné predprimárne vzdelávanie môžu deti plniť
nielen „inštitucionálnou“ formou, teda formou pravidelného denného dochádzania do
materskej školy v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, ale aj inou,
individuálnou formou.
Individuálne (predprimárne) vzdelávanie sa chápe ako ekvivalent plnenia povinného
predprimárneho vzdelávania realizovaného inštitucionalizovanou formou povinného
predprimárneho vzdelávania v materskej škole zaradenej v sieti škôl a školských zariadení
SR. Dieťa pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania formou individuálneho
vzdelávania neprestáva byť dieťaťom kmeňovej materskej školy.
Podľa § 28b ods. 2 školského zákona, formou individuálneho vzdelávania môže povinné
predprimárne vzdelávanie plniť dieťa, ktorého:
- zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej
materskej škole (nejde ale o dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona),
- zákonný zástupca o to požiada materskú školu.
Každé dieťa, ktorého zákonný zástupca písomne požiada o povolenie individuálneho
vzdelávania dieťaťa, musí:
- byť najskôr prijaté do kmeňovej materskej školy (ak do piateho roku veku nenavštevovalo
materskú školu) alebo
- už byť dieťaťom kmeňovej materskej školy (ak ju už navštevuje pred tým, ako sa pre neho
predprimárne vzdelávanie stane povinným).
Ak pôjde o dieťa, ktorého zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne
vzdelávanie v kmeňovej materskej škole a jeho zákonný zástupca požiada kmeňovú materskú
školu, do ktorej je dieťa vopred prijaté, o povolenie individuálneho vzdelávania, prílohou k
žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.
Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa §
28b ods. 2 písm. a) školského zákona, teda „zo zdravotných dôvodov“, bude zabezpečovať
kmeňová materská škola v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.
Pri individuálnom vzdelávaní na základe žiadosti zákonného zástupcu, teda podľa § 28b ods.
2 písm. b) školského zákona výdavky spojené s individuálnym vzdelávaním dieťaťa podľa §
28b ods. 2 písm. b) školského zákona znáša zákonný zástupca. Predprimárne vzdelávanie
tohto dieťaťa zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa prostredníctvom osoby, ktorá má
ukončené najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné
vzdelanie.
Kmeňová materská škola, podľa § 28b ods. 6 školského zákona, v spolupráci so zákonným
zástupcom alebo zástupcom zariadenia určí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa
odseku 2 písm. b) najneskôr do 31. augusta. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca

zariadenia je povinný v čase a rozsahu určenom kmeňovou materskou školou zabezpečiť
účasť dieťaťa podľa odseku 2 písm. b) na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej
materskej škole v priebehu mesiaca marec; kmeňová materská škola v tomto čase posúdi, či
sa pri individuálnom vzdelávaní plní obsah individuálneho vzdelávania.
Pri posudzovaní plnenia obsahu individuálneho vzdelávania budú materské školy vychádzať
z obsahu individuálneho vzdelávania, ktorý danému dieťaťu určili.
Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona
riaditeľ kmeňovej materskej školy zruší:
a) na žiadosť zákonného zástupcu,
b) na základe odôvodneného návrhu fyzickej osoby, ktorá uskutočňuje individuálne
vzdelávanie dieťaťa,
c) na návrh hlavného školského inšpektora alebo
d) ak sa neplní obsah individuálneho vzdelávania.
Oslobodenie dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov,
ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie
Zákonný zástupca, ak pôjde o dieťa, ktoré síce dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý
predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku
v základnej škole, avšak má nepriaznivý zdravotný stav, ktorý mu neumožní vzdelávať sa až
do pominutia dôvodov, môže požiadať riaditeľa spádovej materskej školy podľa § 59a ods. 1
školského zákona o oslobodenie od povinnosti dochádzať do materskej školy a k žiadosti
podľa
§ 28a ods. 6 školského zákona priloží:
- písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
- písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Následne, po predložení žiadosti spolu s požadovanými písomnými súhlasmi podľa § 28a ods.
6 školského zákona riaditeľ materskej školy rozhodne podľa § 5 ods. 14 písm. d) zákona č.
596/2003
Z. z. o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných
dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie.
Dieťaťu, ktoré má vydané rozhodnutie o oslobodení od povinnosti dochádzať do materskej
školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie sa neposkytuje
žiadne vzdelávanie ani v materskej škole, ani individuálnym vzdelávaním, až do pominutia
dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu.
Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného
predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho
vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021, podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z.
z. považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže
vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona č.
600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 600/2003 Z. z.“).
Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,
riaditeľ materskej školy má 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 pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa)
konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného
predprimárneho vzdelávania. Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho
vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať
podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.
Vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny rozhodne o uvoľnení osobitného
príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa ak oprávnená osoba (t. j. zákonný

zástupca dieťaťa) dbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
nezaopatreného dieťaťa., najskôr však po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov od určenia osobitného príjemcu.
Rozhodovanie riaditeľa materskej školy a riaditeľa materskej školy pre deti so ŠVVP
Riaditeľ materskej školy a riaditeľ materskej školy pre deti so ŠVVP podľa § 5 ods. 14 zákona
č. 596/2003 Z. z. rozhoduje o:
a) prijatí dieťaťa do materskej školy,
b) prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt,
c) prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy,
d) oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o
povinné predprimárne vzdelávanie,
e) povolení individuálneho vzdelávania dieťaťa, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie,
f) pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
g) predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne
vzdelávanie.
Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole
Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný
podľa
§ 144 ods. 9 školského zákona oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho
neprítomnosti.
Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva podľa § 144 ods. 10 školského
zákona najmä:
- choroba,
- lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
- rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy pri príznakoch ochorenia
počas dňa,
- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
- náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
- mimoriadne udalosti v rodine alebo
- účasť dieťaťa na súťažiach.
Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, trvá dlhšie
ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od
lekára.
Vyššie uvedené znamená, že:
- ak dieťa nepríde do materskej školy tri dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný
zástupca;
- ak dieťa chýba viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni z dôvodu ochorenia,
vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, riaditeľ materskej školy požaduje od zákonného zástupcu
potvrdenie od lekára, ktoré je súčasťou ospravedlnenia zákonného zástupcu.
Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole viac ako päť dní z iných dôvodov, napr. že trávi čas
so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku a pod., pri návrate
dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá len písomné vyhlásenie o tom, že
dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň (§ 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.). V takomto
prípade zákonný zástupca nepredkladá potvrdenie od lekára. Vyhlásenie zákonného zástupcu
dieťaťa podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. sa vyžaduje z epidemiologických dôvodov
kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.
Potvrdenie od lekára podľa § 144 ods. 10 školského zákona slúži na ospravedlnenie
neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní v materskej škole z dôvodu ochorenia.
Učiteľka dieťa odmietne prevziať do materskej školy, ak:
- má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom („karpinami“),

- mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,
- mu z nosa vyteká hustá skalená tekutina, okolie nosa má červené, podráždené,
- má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami,
- má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ.
Ak dieťa tieto príznaky nemá, učiteľka dieťa od zákonného zástupcu prevezme.
Ak dieťa neprejde „ranným filtrom“, zákonný zástupca s takýmto dieťaťom absolvuje lekárske
vyšetrenie (materská škola následne ospravedlní neprítomnosť dieťaťa potvrdením od
lekára) alebo zákonný zástupca zabezpečí jeho doliečenie.

