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ÚVOD

Cieľom publikácie Povinné predprimárne vzdelávanie je oboznámiť zria-
ďovateľov MŠ, vedúcich pedagogických zamestnancov a pedagogických zamest-
nancov so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ pre päťroč-
né deti. Oboznámiť sa s problematikou povinného predprimárneho vzdelávania 
znamená venovať jej pozornosť v kontexte detí v MŠ.

Novela školského zákona č. 209/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2021 
predstavuje legislatívny rámec zmien v podmienkach predprimárneho vzdeláva-
nia v nadväznosti na ďalšie legislatívne predpisy regionálneho školstva Slovenskej 
republiky. Legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych noriem predstavu-
jeme v jednotlivých paragrafových ustanoveniach s primeraným komentárom. 

V  školskom zákone venujeme pozornosť pojmu dieťa, bezplatnosti vzdelá-
vania pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie v MŠ povinné a dokladu 
o  získanom stupni vzdelania, ktorým je osvedčenie o  získaní predprimárneho 
vzdelávania.

Aj  napriek tomu, že povinné predprimárne vzdelávanie nie je súčasťou pl-
nenia povinnej školskej dochádzky, novelizovaný školský zákon prináša viaceré 
legislatívne zmeny v oblasti povinnej školskej dochádzky, ktoré majú dopad na 
povinné predprimárne vzdelávanie. Ide predovšetkým o zrušenie inštitútu odkla-
du začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, dodatočného odloženia plnenia 
povinnej školskej dochádzky, nultého ročníka a prípravného ročníka. Vytvára sa 
možnosť na to, aby v prípade, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo 
školskú spôsobilosť, mohol riaditeľ MŠ rozhodnúť o pokračovaní v plnení povin-
ného predprimárneho vzdelávania.

Novela školského zákona prináša spracovanú problematiku MŠ v  súvislosti 
s predprimárnym vzdelávaním a povinným predprimárnym vzdelávaním. Dôraz 
kladie na osobnostne orientovanú výchovu a vzdelávanie dieťaťa. Zákonne určuje 
počet detí pre zriadenie MŠ. Splnomocňuje všetky MŠ bez rozdielu zriaďovateľa 
na výber finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa 
v MŠ, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie. Zákonodarca rieši proble-
matiku zaraďovania detí do tried, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. 
Určuje hranicu najvyššieho počtu detí v  triede MŠ. Upravuje problematiku in-
tegrovaného vzdelávania detí so špeciálno-výchovnými vzdelávacími potrebami. 
Zaujímavá je otázka postavenia asistenta učiteľa ako aj možnosti priamej účasti 
zákonných zástupcov na výchove a vzdelávaní v MŠ. Dôležité je poznanie inštitú-
tu oslobodenia dieťaťa so zdravotným znevýhodnením od povinnosti dochádzať 
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do MŠ s využitím individuálneho vzdelávania. Zákon ustanovuje základné veko-
vé rozpätie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ a povinnosť prijímať všetky 
deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, prednostne. Určujú sa pod-
mienky prijímania dieťaťa do MŠ s výlučnou kompetenciou zákonného zástupcu 
alebo zástupcu zariadenia na základe písomnej žiadosti. Zákon garantuje povinné 
prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej MŠ. 

V  intenciách zákona o štátnej správe v školstve a  školskej samospráve dá-
vame do pozornosti s osobitným dôrazom rozhodovaciu činnosť riaditeľa MŠ. 
Rozhodnutia v režime správneho poriadku sú novinkou, ktorú si vyžiadalo za-
vedenie povinného predprimárneho vzdelávania. Vzorové rozhodnutia, ktoré 
sme pripravili, sú v rovine odporúčania. Aplikačná pomôcka k formálnym a ob-
sahovým náležitostiam rozhodnutí vydaných riaditeľom MŠ1 bola spracovaná 
s rešpektom k  riaditeľom MŠ, ktorí budú rozhodovať v predmetnej veci. Po-
zornosť si zaslúži vzorová schéma rozhodnutia vydaného riaditeľom MŠ v zria-
ďovateľskej pôsobnosti obce a  regionálneho úradu školskej správy (ďalej len 
„regionálny úrad“)2 ako aj vzorová schéma rozhodnutia vydaného riaditeľom 
súkromnej MŠ a cirkevnej MŠ.3

Zanedbanie povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa v súvislosti s povinným 
predprimárnym vzdelávaním zaväzuje riaditeľa MŠ oznámiť túto skutočnosť 
kompetentným orgánom štátu a  obci, kde má zákonný zástupca dieťaťa trvalý 
pobyt. V súvislosti s porušením predmetných ustanovení sa zavádza inštitút oso-
bitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku. 

Obec vytvára podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ, ktorých je zriaďovate-
ľom, kde deti plnia predprimárne vzdelávanie a povinné predprimárne vzdeláva-
nie.

Vytvára tiež podmienky pre zabezpečenie stravovania pre deti predprimárne-
ho vzdelávania a povinného predprimárneho vzdelávania a určuje výšku finanč-
ného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, s výnimkou dieťaťa, ktoré plní povinné 
predprimárne vzdelávanie. 

Pozornosť si zaslúži novela zákona o financovaní regionálneho školstva z hľa-
diska príspevku na výchovu a  vzdelávanie detí MŠ, pre ktoré je predprimárne 
vzdelávanie povinné a pre deti MŠ, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

1 Aplikačná pomôcka k formálnym a obsahovým náležitostiam rozhodnutí vydaných riaditeľom MŠ – 
Príloha č. 1.

2 Vzorová schéma rozhodnutia vydaného riaditeľom MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a regionálne-
ho úradu – Príloha č. 2.

3 Vzorová schéma rozhodnutia vydaného riaditeľom súkromnej MŠ i cirkevnej MŠ – Príloha č. 3.
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Účinnosť nadobúda aj príspevok na dopravu pre deti MŠ, pre ktoré je pred-
primárne vzdelávanie povinné. Táto forma pomoci zákonným zástupcom dieťaťa 
plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie sa pridelí na žiadosť zriaďovateľa 
prostredníctvom regionálneho úradu.

V  predkladanom príspevku uvádzame ustanovenia, ktoré majú súvislosť 
s predprimárnym vzdelávaním v MŠ a s povinným predprimárnym vzdelávaním 
v MŠ. Predmetom príspevku nie sú legislatívne zmeny, ktoré nie sú v kontexte 
predprimárneho vzdelávania v  MŠ a  povinného predprimárneho vzdelávania 
v MŠ, ale tvoria obsah predkladaných noviel zákonov. 

Časová verzia školského zákona účinná od 10. júla 2021 prináša možnosť 
plnenia povinného predprimárneho vzdelávania i v priestoroch zabezpečených 
zriaďovateľom, ktoré nie sú v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 
Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje spá-
dovú materskú školu pre deti s trvalým pobytom v obci. Novela zákona o finan-
covaní regionálneho školstva poskytuje príspevok na výchovu a vzdelávanie i na 
deti, ktoré sa vzdelávajú v registrovaných zariadeniach.

Rozsiahla novela školského zákona z 20. októbra 2021 prináša viaceré novinky 
i  v  oblasti predprimárneho vzdelávania. Ide napríklad o  poskytovanie edukač-
ných publikácií deťom materskej školy, ktorým bolo povolené individuálne vzde-
lávanie. Novinkou v rozhodnutiach vydaných v rámci správneho poriadku je ne-
vyžiadanie podpisu oboch zákonných zástupcov dieťaťa za presne stanovených 
podmienok. Zmeny sa týkajú i  štátneho vzdelávacieho programu pre materské 
školy a Školského vzdelávacieho programu.

Upozornenie
Publikácia „Povinné predprimárne vzdelávanie“ je spracovaná v kontexte predprimár-
neho vzdelávania detí v materskej škole s účinnosťou od 1. januára 2022.
V texte publikácie používame výraz regionálny úrad, ktorým sme nahradili odbor škol-
stva okresného úradu v sídle kraja. Toto pomenovanie orgánu miestnej štátnej správy 
v školstve nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
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Príloha č. 14 
Vzorové rozhodnutie  

o prerušení dochádzky dieťaťa  
do súkromnej materskej školy
Rozhodnutie je vo forme odporúčania.

Názov materskej školy 
Číslo spisu Miesto a dátum

Adresát (účastník konania)

ROZHODNUTIE

Riaditeľ (uveďte názov materskej školy) podľa § 5 ods. 14 písm. c) zákona 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov v  nadväznosti na § 3 
ods. 3 tretej vety vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v novelizovanom 
znení a podľa § 38 ods. 5 a 6 prvej vety zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov

prerušuje
dochádzku dieťaťa do súkromnej materskej školy. 

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalé bydlisko:

Dochádzka dieťaťa do súkromnej materskej školy sa prerušuje v  termíne od 
(uveďte dátum) do (uveďte dátum):

Odôvodnenie: 
Riaditeľ súkromnej materskej školy prerušuje dochádzku dieťaťa do mater-

skej školy po prerokovaní so zákonným zástupcom na dohodnutý čas uvedený 
vo výroku rozhodnutia. Dôvodom prerušenia dochádzky dieťaťa do súkromnej 
materskej školy je znížená adaptačná schopnosť dieťaťa.

Na základe uvedeného, riaditeľ materskej školy rozhodol tak, ako je uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 38 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. 
Žiadosť sa podáva riaditeľovi školy, ktorý rozhodnutie vydal v lehote do 15 dní 
odo dňa jeho doručenia. Ak riaditeľ súkromnej materskej školy podľa § 38 ods. 9 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevyhovie žia-
dosti, môže sa žiadateľ domáhať svojich práv podľa § 7 Občianskeho súdneho 
poriadku. 

Podpis riaditeľa materskej školy 
Titul, meno, priezvisko, titul

Riaditeľ materskej školy

Odtlačok pečiatky 
(nie so štátnym znakom)

Rozhodnutie dostane:
 – Zákonný zástupca (rodič, ktorý nie je uvedený ako adresát)
 – K spisu 


