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Riaditeľstvo MŠ a ZŠ 

Okres Senec 

 

Vec 

Legislatíva pri prijímaní detí na predčasné predprimárne vzdelávanie a zaškolenie do 1. ročníka 

 

 

V súvislosti s hore uvedeným, Vás upozorňujem na platné legislatívne postupy vo veci:   

 

I.    Možnosť „vrátenia“ dieťaťa (ktoré už navštevuje prvý ročník základnej školy) naspäť do materskej 

školy t. j. dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky)v priebehu školského roka už nie je 

možné, pretože zákonom č. 209/2019 Z.z. , ktorým sa novelizoval školský zákon bol s účinnosťou od 

1.1.2021 zrušený inštitút  odkladu začiatku plnenia povinnej školskej  a dodatočného odkladu plnenia 

povinnej školskej dochádzky.  

- Vzhľadom k tomu je potrebné, aby sa venovala veľká pozornosť úrovni školskej pripravenosti detí 

v predprimárnom vzdelávaní a pozornosť odporúčaniam CPPPaP z vyšetrení školskej zrelosti.  

 

- Deťom, ktorým bolo odporúčané pokračovať v predprimárnom vzdelávaní je potrebné vypracovať 

v ďalšom školskom roku Individuálny výchovno-vzdelávací plán, v ktorom sa zhrnú ťažkosti 

dieťaťa a spôsob ich eliminácie.  Oslabenia pre ktoré nebolo deťom odporúčané zaškolenie do 1. 

ročníka sa nachádzajú vo výstupnej správe z vyšetrenia školskej pripravenosti, ktorú rodičia 

doručia do materskej školy.  

 

*** 

 

II.     Podmienky vydávania súhlasu so zaradením dieťaťa na predčasné plnenie predprimárne 

vzdelávanie:  

 

- CPPPaP je povinné  v zmysle platnej legislatívy  vydávať súhlasy na plnenie predčasného 

predprimárneho vzdelávania len do 31.8. kalendárneho roka.   

- Preto je potrebné,  

o aby všetci rodičia detí boli o tomto ustanovení  včas informovaní (napr. v priebehu 

prvého polroka školského roka)  
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o aby sa žiadosti na posúdenie schopnosti dieťaťa plniť predčasné predprimárne 

vzdelávanie podávali do CPPPaP  v termíne od marca do  júla kalendárneho roka, 

v odôvodnených prípadoch max. do 15.augusta kalendárneho roka.   

 

                 *** 

 

III.    Predčasné zaškolenie dieťaťa  do prvého ročníka základnej školy (jedná sa o dieťa, ktoré do 

31.augusta kalendárneho roka nedovŕši 6 rokov a rodičia ho chcú zapísať do základnej školy ) 

- je možné ak: 

o  dieťa absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie,  

o v mesiaci apríl kalendárneho roka v termíne určenom základnou školou, ktorú pre svoje 

dieťa vyberú musia deti a rodičia (podľa podmienok stanovených školou) absolvujú zápis 

do 1. ročníka základnej školy s tým, že požiadajú o výnimočné prijatie ich dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky.  

o K žiadosti o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky musia predložiť 

súhlasné vyjadrenie CPPPaP a súhlasné vyjadrenie pediatra.  

o  žiadosti o vyšetrenie školskej pripravenosti sa predkladajú v CPPPaP v Senci od začiatku 

druhého polroka do cca optimálne do konca marca kalendárneho roka.  

 

 

Senec, 19.10.2021    PhDr. Marcela Gáliková, riaditeľka CPPPaP v Senci 

 

 


