LEGISLATÍVA PLATNÁ PO 1. JANUÁRI 2021 – MATERSKÉ ŠKOLY – TÝKAJÚCA SA CPPPAP

1. Školský zákon v §3 upravuje princípy výchovy a vzdelávania – rovnako ako v ZŠ platí
pre MŠ princíp garancie bezplatného vzdelávania – tento princíp platí však len u detí,
pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.
2. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
program v MŠ. Dokladom je „osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania“
3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie
preprimárneho vzdelávania povinné
4. Materským školám sa ustanovuje povinnosť vydávať na konci školskej dochádzky v MŠ
doklad o získanom vzdelaní. Osvedčenie budú môcť vydávať len MŠ zaradené do
siete škôl a školských zariadení MŠ SR.
5. Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise na plnenie školskej povinnej dochádzky v ZŠ
bude predkladať „osvedčenie o získanom predprimárnom vzdelaní“ riaditeľovi
príslušnej ZŠ.
6. Ak bude dieťa opakovať povinné predprimárne vzdelávanie, osvedčenie sa vydá len
na konci školského roka, v ktorom opakovalo predprimárne vzdelávanie
7. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka,
v ktorom dieťa dovŕši 16. rok veku (ak zákon nestanovuje inak)
8. Nikoho nemožno oslobodiť od povinnej školskej dochádzky.
9. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka dovŕšením 6. roka veku
dieťaťa a dosiahnutím školskej spôsobilosti
10. Predčasné zaškolenie: Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie
povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa ktoré ešte nedovŕšilo 6. rok veku,
je povinný k žiadosti priložiť
a) súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
b) súhlasné vyjadrenie lekára
c) doklad o získaní predprimárneho vzdelávania od MŠ
11. Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať
do školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa vzdelávanie
neposkytuje do pominutia dôvodov, na základe:
a) písomného odporúčania lekára pre deti
b) písomného odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
12. Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné sa spravidla zaraďujú do
samostatnej triedy
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13. Deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sa zaraďujú do tried spolu s ostatnými
deťmi alebo do samostatných tried pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
14. Do samostatnej triedy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nie
je možné zaradiť dieťa výlučne z dôvodu, že pochádza zo sociálne znevýhodneného
prostredia
15. Ak samostatnú triedu tvoria len deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
v triede môže byť najviac 16 detí
16. Samostatné triedy sa môžu vytvárať aj pre deti, ktoré sa učia cudzí jazyk (najvyšší
počet detí v takejto triede je 12)
17. Individuálnu logopedickú činnosť zabezpečuje v MŠ logopéd, ktorý je zamestnancom
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
18. Najvyšší počet detí v triede v MŠ je:
a) 18 – v triede pre deti vo veku 2 roky – až 3 roky
b) 20 – v triede pre deti vo veku 3 – 4 roky
c) 21 - v truede ore detu vi vejz 4 až 5 rokov
d) 22 – v triede pre deti vo veku 5 až 6 rokov
e) 21 – v triede pre deti vo veku 2 – 6 rokov
Najvyšší počet detí v triede možno zvýšiť o tri deti z dôvodu:
a) zmeny trvalého pobytu dieťaťa
b) zaradenia dieťaťa na adaptačný pobyt, diagnostický pobyt v MŠ
c) pre pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ
d) zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o výchovu a vzdelávanie detí v MŠ
19. O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne
riaditeľ na základe
a) odporúčania lekára a
b) odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
c) informovaného súhlasu zákonného zástupcu
20. Maximálny počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zaradených
v triede sú dve deti
21. Ak riaditeľa MŠ alebo príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí,
že vzdelávanie začleneného dieťaťa nie je na prospech dieťaťu alebo iným deťom,
ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania v triede, navrhne po písomnom súhlase
a) zriaďovateľa materskej školy a
b) písomnom súhlase zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania svojho dieťaťa.
Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom
vzdelávaní rozhodne súd
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22. V MŠ môže pôsobiť aj asistent učiteľa
23. Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku
školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ, je
predprimárne vzdelávanie v MŠ povinné, trvá jeden školský rok ak odsek 3
neustanovuje inak
24. Odsek 3: ak dieťa po dovŕšení 6. roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ
MŠ rozhodne o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na
základe
a) písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
b) písomného súhlasu lekára a
c) s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa (alebo zástupcom
zariadenia)
25. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ
nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po
dni, v ktorom dieťa dovŕšilo 7. rok veku plniť školskú dochádzku v ZŠ
26. Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na povinné
predprimárne vzdelávanie v MŠ prijaté dieťa ktoré ešte nedovŕšilo 5. rok veku do 31.
augusta, je povinný k žiadosti priložiť:
a) súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
a
b súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast
27. Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti
dochádzať do MŠ a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe
a) písomného súhlasu lekára pre deti a dorast a
b) súhlasného písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie neposkytne toto vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo
k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do MŠ
28. O povolenie individuálneho vzdelávania môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať
písomne riaditeľa MŠ do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne
vzdelávanie (kmeňová MŠ)
29. O povolení individuálneho vzdelávania rozhodne riaditeľ kmeňovej MŠ ak:
a) zdravotný stav dieťaťa mu neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom
vzdelávaní
b) zákonný zástupca dieťaťa o to požiada pričom prílohou k žiadosti je
a) písomný súhlas všeobecného lekára dieťaťa
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30. Predprimáne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie
zabezpečuje kmeňová MŠ, ktorej riaditeľ rozhodol o povolení individuálneho
vzdelávania, v rozsahu najmenej 2 hodiny týždenne
31. Výdavky spojené s individuálnym vzdelávaním znáša zákonný zástupca dieťaťa
32. Preprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie
zabezpečuje zákonný zástupca prostredníctvom:
a) osoby, ktorá má ukončené stredoškolské všeobecné vzdelanie, úplné stredné
odborné vzdelanie alebo
b) zariadenia podľa osobitného predpisu
33. Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania má obsahovať:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu dieťaťa
b) obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť
c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania
d) individuálny program vzdelávania, vypracovaný kmeňovou MŠ
e) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne
vzdelávanie a doklady o splnení kvalifikačných predpokladov (ak ide o organizáciu,
IČO, názov, sídlo zariadenia)
34. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný v termíne určenom
kmeňovou MŠ zabezpečiť „absolvovanie overenia osobnostného rozvoja dieťaťa,
ktoré má povolené individuálne vzdelávanie – overenie uskutočňuje kmeňová MŠ
v priebehu februára školského roka, v ktorom dieťa plní povinné predprimárne
vzdelávanie, pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje individuálne vzdelávanie
dieťaťa na konci polroka príslušného školského roka predloží riaditeľovi písomnú
správu o individuálnom vzdelávaní dieťaťa
35. Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa riaditeľ kmeňovej MŠ zruší:
a) na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa
b) ak zákonný zástupca nezabezpečí absolvovanie overenia osobnostného rozvoja
dieťaťa
c) ak dieťa na konci hodnotiaceho obdobia nedosiahlo očakávaný pokrok
d) na návrh školského inšpektora
36. Po ukončení individuálneho vzdelávania z vyššie uvedených dôvodov, nemožno
opätovne nariadiť individuálne vzdelávanie dieťaťa
_________________________________________________
Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe:
a) žiadosti zákonného zástupcu
b) potvrdenia zdravotnej spôsobilosti ktoré vydá lekár
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žiadosť a potvrdenie sa podávajú od 1.5. do 31.5. príslušného roka
c) ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti sa pripája
aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Riaditeľ rozhodne o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15.6. ktorý
predchádza školskému roku, v ktorom má dieťa predprimárne vzdelávanie začať.
V rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ môže riaditeľ určiť adaptačný pobyt, ktorý
nesmie byť dlhší ako 3 mesiace. Ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, diagnostický pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako 3 mesiace.
V MŠ pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nesmie diagnostický
pobyt dieťaťa presiahnuť 1 rok.
Prijímanie na základné vzdelávanie:
Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo 6 rok veku
a absolvovalo predprimárne vzdelávanie a to vždy po vyjadrení príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti
a dorast.
Do nultého a prípravného ročníka možno zaradiť deti najneskôr do 15.6. na školský
rok 2021/2022. Potom sa možnosť zriaďovania nultých ročníkov ruší.
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