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POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE (ďalej len PPV)
informatívny materiál
Dňa 1.1.2021 nadobudla účinnosť novela školského zákona, ktorá priniesla pomerne rozsiahle
zmeny týkajúce sa predprimárneho vzdelávania (teda vzdelávania detí v škôlke). Zmeny
vyplývajú z nového Zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon). PPV v materskej škole trvá jeden školský rok.
Predprimárne vzdelávanie v škôlke („povinná materská škôlka pre všetky 5-ročné deti“) nie je
súčasťou povinnej 10-ročnej školskej dochádzky.
V nasledujúcich riadkoch nájdete stručný prehľad o tom, ako sa budú zmeny týkať rodičov
predškolákov.
Čo teda robiť, ak sa jedná o:

Dieťa, ktoré k 31.8.2021 dovŕši vek 6 rokov - v šk. roku 2021/2022 by malo nastúpiť do ZŠ:
Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dovŕši vek šesť rokov musí jeho zákonný
zástupca (rodič) prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky . V priebehu apríla 2021
prebehne zápis detí do ZŠ. Zápis do ZŠ je povinný pre všetky deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 6
rokov, t. j. aj tie, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (– po

starom budú mať „odklad“).

Organizácia a obsah zápisu detí na plnenie povinnej školskej

dochádzky je v plnej kompetencii príslušnej základnej školy, termín určí zriaďovateľ ZŠ.
Ak dieťa dosahuje školskú spôsobilosť (dieťa je zrelé na školu, rodič neuvažuje o pokračovaní
predprimárneho vzdelávania), riaditeľ ZŠ rozhodne o prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v šk. roku 2021/2022 – zmena zákona sa tohto dieťaťa prakticky netýka. V tomto šk.
roku dieťa pre zaškolene do ZŠ ešte nepotrebuje doklad o získaní PPV.

POKRAČOVANIE PLNENIA POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť (- ešte nie je zrelé na školu), bude v nasledujúcom šk.
roku pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.
Zmena: Po novom už riaditeľ ZŠ nevydáva rozhodnutie od odklade, platí to aj o dodatočnom
odklade školskej dochádzky – ten už od budúceho šk. roka nebude možný! Rozhodnutie od
pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vydáva riaditeľ MŠ.

Dieťa, ktoré bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, začne školskú
dochádzku v ZŠ plniť o rok neskôr, t.j. najneskôr 1. septembra 2022.
V súvislosti s pokračovaním plnenia pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania
(t.j. ak chcete, aby dieťa bolo zaškolené do ZŠ o rok neskôr) musí zákonný zástupca riaditeľovi
MŠ doložiť:
o
o
o

informovaný súhlas zákonného zástupcu
písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie = dieťa absolvuje
posúdenie školskej spôsobilosti v CPPPaP (resp. v CŠPP, ak už navštevuje).

V prípade záujmu o posúdenie školskej spôsobilosti dieťaťa alebo záujmu o pokračovanie PPV (po
starom o „odklad školskej dochádzky“), môže rodič požiadať o posúdenie školskej spôsobilosti
v CPPPaP Športová 40, Nové Mesto nad Váhom. Dieťa môže rodič objednať telefonicky (032/771
45 07, 0911 337 902), prostredníctvom formuláru na web stránke centra: www.cpppapnmv.sk (v
časti O nás -- Prihláška na vyšetrenie) alebo zaslaním Žiadosti o posúdenie školskej spôsobilosti na
e-mail adresu: cpppapnmnv@gmail.com.

Dieťa, ktoré k 31.8. 2021 dovŕši 5 rokov:
S účinnosťou od 1. septembra 2021 pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta
2021, je predprimárne vzdelávanie povinné.
Na PPV sa budú deti prijímať od školského roku 2021/2022. Povinné predprimárne vzdelávanie
môže dieťa plniť buď v materskej škole (v spádovej MŠ prednostne) alebo formou individuálneho
vzdelávania. PPV v MŠ trvá jeden školský rok.
Od školského roku 2022/2023 bude k zápisu dieťaťa do školy zákonný zástupca povinný predložiť aj
doklad o získaní PPV.

PREDČASNÉ ZAŠKOLENIE DIEŤAŤA - VÝNIMOČNÉ PRIJATIE NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2021/2022:
Ak k 31.8.2021 nedovŕši dieťa 6 rokov a rodič/ ZZ chce, aby dieťa išlo do školy o rok skôr (od
septembra 2021) absolvuje zápis v ZŠ a vyšetrenie školskej spôsobilosti v CPPPaP.
Okrem súhlasného vyjadrenia CPPPaP s výnimočným prijatím dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky bude potrebný aj písomný súhlas od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Deti, ktorých rodičia zvažujú predčasné zaškolenie v nasledujúcom školskom roku 2021/2022,
nepotrebujú ešte doklad o absolvovaní PPV.

V prípade „predčasného“ začiatku plnenia školskej dochádzky v šk. roku 2021/2022 je potrebné
požiadať o psychologické vyšetrenie vhodnosti predčasného zaškolenia dieťaťa v CPPPaP
Športová 40, Nové Mesto nad Váhom. Rodič môže dieťa objednať telefonicky (032/771 45 07,
0911 337 902), prostredníctvom formuláru na web stránke centra: www.cpppapnmv.sk (v časti
O nás -- Prihláška na vyšetrenie) alebo zaslaním Žiadosti o posúdenie školskej spôsobilosti
prostredníctvom e-mail adresu: cpppapnmnv@gmail.com.

Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2022/2023 –
predchádzať mu bude výnimočné prijatie na plnenie PPV v šk. roku 2021/2022 - novinka
V prípade detí, ktoré nedosiahnu 6 rokov veku do 31.8.2022 a ich rodičia budú mať záujem
o ich predčasný nástup na školskú dochádzku (predčasné zaškolenie do ZŠ) v školskom roku
2022/2023, je potrebné na to myslieť už teraz a požiadať, aby bolo na PPV v MŠ prijaté aj dieťa,
ktoré ešte do 31. augusta 2021 nedovŕšilo 5. rok veku.
Jedná sa o výnimočné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ.
o
o

K žiadosti o výnimočné prijatie na PPV je povinné predložiť aj
súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a
súhlasné vyjadrenie CPPPaP.
V prípade záujmu o „predčasné“ plnenie školskej dochádzky v šk. roku 2022/2023 je potrebné
požiadať o psychologické vyšetrenie vhodnosti výnimočného prijatia na PPV v CPPPaP Športová
40, Nové Mesto nad Váhom. Dieťa je možné objednať telefonicky (032/771 45 07, 0911 337 902)
alebo prostredníctvom formuláru na web stránke centra: www.cpppapnmv.sk (v časti O nás -Prihláška na vyšetrenie).

Prosíme brať do úvahy, že ak aj dieťa splní požiadavky na výnimočné prijatie na PPV, neznamená to
automaticky, že má o rok neskôr zaručený aj predčasný nástup do ZŠ. Opätovne o rok - pred
nástupom do školy, bude nutné zopakovať psychologické vyšetrenie v súvislosti s posúdením
vhodnosti výnimočného prijatia na plnenie povinnej školskej dochádzky.

NB! Ak dieťa neabsolvuje povinné predprimárne vzdelávanie, nebude mať od šk. roku
2022/2023 možnosť predčasného zaškolenia v ZŠ.
Ak teda v jarných mesiacoch roku 2022 plánuje ZZ požiadať o to, aby dieťa, ktoré nedovŕši 6. rok
veku do 31.8.2022, bolo výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku
2022/2023 (aby išlo o rok „skôr do školy“), je k žiadosti potrebné priložiť:
o

súhlasné vyjadrenie príslušného CPPPaP (po tom ako dieťa absolvuje psychologické vyšetrenie školskej
spôsobilosti)

o

súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

o

doklad o získaní predprimárneho vzdelania (tento doklad môže získať len dieťa, ktoré začalo plniť PPV
pred dovŕšením 5. roku veku).

NIEKTORÉ ĎALŠIE ZMENY (stručne)


Od šk. roku 2022/2023 sa rušia prípravné a nulté ročníky. Absolvovanie nultého a prípravného
ročníka bude možné už len v šk. roku 2021/2022 (v prípade dieťaťa, ktoré dosiahne fyzický vek
šesť rokov do 31. 08.2021 a pri splnení ďalších podmienok podľa zákona). Od školského roku
2022/2023 bude sa dieťaťu, ktoré nedosiahne dostatočnú školskú spôsobilosť odporúčať už len
pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.



Od 1.1.2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku a dodatočného odloženia plnenia školskej
dochádzky, t. j. od školského roka 2021/2022 už nebude možné „vrátiť v 1. polroku ZŠ dieťa do
MŠ“. Riaditelia ZŠ mohli o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky
rozhodovať len do 31. 12. 2020. Preto prosíme rodičov, aby zvážili schopnosti dieťaťa
a v prípade
nejasností
ohľadom
školskej
spôsobilosti
dieťaťa
požiadali
o
psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti. V prípade ťažkostí dieťaťa zo zvládaním 1.
ročníka ZŠ už jeho návrat do MŠ nebude možný.



Zákonný zástupca dieťaťa môže písomne požiadať riaditeľa MŠ, do ktorej bolo dieťa prijaté na
povinné predprimárne vzdelávanie (“kmeňová materská škola“) o povolenie individuálneho
vzdelávania

dieťaťa.

povolené individuálne

Predprimárne
vzdelávanie,

na

vzdelávanie
základe

dieťaťa,

písomnej

ktorému

žiadosti

bolo

zákonného, sa

povoľuje v prípade, že mu jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na predprimárnom
vzdelávaní v materskej škole alebo jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to
požiada.
Predprimárne vzdelávanie zabezpečuje kmeňová MŠ, ktorej riaditeľ rozhodol o povolení
individuálnom vzdelávaní, v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.


Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do
MŠ a jeho zdravotný mu neumožňuje sa vzdelávať, sa na základe súhlasného vyjadrenia
všeobecného lekára pre deti a dorast súhlasného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od

povinnosti dochádzať do MŠ.


V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľ MŠ určiť adaptačný alebo diagnostický
pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. O zaradení dieťaťa so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ na základe odporúčania
všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Podrobnejšie informácie nájdete na:
 Z Á K O N z 27. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony; www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/
ZZ_2019_209_20210101.pdf (slov-lex.sk)
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/
 Najčastejšie otázky súvisiace s PPV – aktualizované v marci 2021
https://www.minedu.sk/data/files/10351_otazky-a-odpovede-ppv_aktualizacia.pdf

Informatívny materiál spracovala: Mgr. Jana Lesajová – psychologička CPPPaP

V Novom Meste nad Váhom 11.3.2021

Mgr. Jana Klbíková
riaditeľka CPPPaP

