POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE od 1.9. 2021
V zmysle Zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
nastávajú zmeny týkajúce sa predprimárneho vzdelávania. Zmeny nadobúdajú platnosť od
01.01.2021.
S účinnosťou od školského roku 2021/2022 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania
v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 08. 2021.
Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.
Len deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, sa budú prednostne prijímať do
MŠ podľa trvalého bydliska (§59a zákona č. 245/2008 Z. z.). Ostatné deti sa budú prijímať bez
ohľadu na miesto ich trvalého bydliska.
Dieťa bude môcť povinné predprimárne vzdelávanie plniť aj formou individuálneho
(predprimárneho) vzdelávania, ktoré povoľuje riaditeľ kmeňovej materskej školy dieťaťu,
ktorého:
– zdravotný stav neumožňuje plnenie povinnej školskej dochádzky v kmeňovej materskej
škole
alebo,
– dieťaťu, ktorého zákonný zástupca o to požiada materskú školu.
O individuálne vzdelávanie svojho dieťaťa bude môcť zákonný zástupca dieťaťa alebo
zástupca zariadenia požiadať riaditeľku materskej školy podľa § 28b školského zákona, až po
jeho prijatí do danej materskej školy, ktorá bude kmeňovou materskou školou pre dieťa v
individuálnom vzdelávaní.
Dieťa oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov
podľa § 28a ods. 6 zákona č. 245/2008/2003 Z. z. sa nebude vzdelávať vôbec, až do
pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej
školy.
Naproti tomu dieťa, ktoré bude mať povolené individuálne vzdelávanie zo zdravotných
dôvodov podľa § 28b ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. sa bude vzdelávať doma.
Takémuto dieťaťu bude zabezpečovať vzdelávanie kmeňová materská škola, ktorá mu tento
spôsob plnenia povinného predprimárneho vzdelávania povolila, a to najmenej v rozsahu
dve hodiny týždenne v domácom prostredí dieťaťa.
Pokiaľ pôjde o dieťa, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné
(od školského roku 2021/2022), vo vzťahu k takémuto dieťaťu nebude možné požiadať o
prerušení dochádzky do materskej školy.
Podľa § 59a ods. 5 školského zákona „povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa
formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri
hodiny denne.



Ako postupovať, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku ešte nie je spôsobilé do ZŠ?
V nadväznosti na ustanovenia školského zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní sa
ruší inštitút:
 odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a
 dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky.
Obidva tieto inštitúty sa nadobudnutím účinnosti zákona č. 209/2019 Z. z. od 01. 01. 2021
rušia, čo prináša so sebou viacero zmien aj v kompetenciách tak riaditeľov ZŠ, ako aj
riaditeľov MŠ.
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej
školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v
materskej škole na základe
 písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
 a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia,
ktoré musí zákonný zástupca pre začatie konania doložiť materskej škole.
Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej
škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni,
v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.



Ako postupovať, ak má zákonný zástupca záujem, aby jeho dieťa nastúpilo predčasne na
povinné predprimárne vzdelávanie?
Na povinné predprimárne vzdelávanie môže dieťa nastúpiť aj predčasne. V tom prípade, ZZ
požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ prijaté jeho dieťa, ktoré
nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta kalendárneho roku. K žiadosti je ZZ povinný
predložiť'
 súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
 súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Opätovne o rok, pred vstupom do školy, bude nutné zopakovať vyšetrenie CPPPaP v
súvislosti s posúdením vhodnosti predčasného začatia plnenia školskej dochádzky. V prípade,
že dieťa nie je dostatočne pripravené na vstup do základnej školy, naďalej pokračuje v plnení
povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

