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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Riaditeľka Materskej školy, Milana Marečka 20, Bratislava v súlade § 28 zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v znení zákona č.237/2021 Z.z. účinného od 10. 

júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva 

dodatok k školskému poriadku v materskej škole, ktorý sa týka povinného predprimárneho 

vzdelávania a ospravedlňovania neprítomnosti detí plniacich povinné predprimárne 

vzdelávanie z iných dôvodov ako choroba. Dodatok k školskému poriadku sa vzťahuje na 

všetkých zamestnancov a zákonných zástupcov materskej školy.  

 

Článok 2 

Všeobecné ustanovenia 

1. S účinnosťou od 1.septembra 2021, je pre každé dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 

31.augusta 2021, predprimárne vzdelanie povinné. Na povinné predprimárne vzdelávanie sa 

deti prijímajú od školského roku 2021/2022.  

2. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok, ak odsek 3 

neustanovuje inak.  

3. 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 

zástupcu alebo zástupcu zariadenia.  

4. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia 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.  

5. Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na povinné 

predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 

31.augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a 

dorast.  

6. Dieťaťu zo zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do 

materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe písomného 

súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k 

oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy.  
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7. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v 

pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým 

nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase 

školských prázdnin.  

8. V ustanovení § 28b je upravené individuálne vzdelávanie dieťaťa plniaceho povinnú 

predškolskú dochádzku. Určujú sa podmienky povoľovania individuálneho vzdelávania, práva 

a povinnosti riaditeľa školy a zákonných zástupcov. 

a) O povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa môže zákonný zástupca dieťaťa alebo 

zástupca zariadenia písomne požiadať riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na 

povinné predprimárne vzdelávanie (ďalej len ,,kmeňová materská škola“).  

b) O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ kmeňovej materskej školy, v 

rámci rozhodovania o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy podľa 

osobitného predpisu. Individuálne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole sa povoľuje 

dieťaťu, pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie povinné a jeho zdravotný stav mu 

neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole alebo 

jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia požiada.  

c) Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada o povolenie individuálneho 

vzdelávania, prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast; 

predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, 

zabezpečuje kmeňová materská škola, ktorej riaditeľ rozhodol o povolení individuálneho 

vzdelávania, v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.  

d) Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa riaditeľ kmeňovej materskej školy zruší:  

 na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa alebo zástupcu zariadenia dieťaťa,  

  na základe odôvodneného návrhu fyzickej osoby, ktorá uskutočňuje individuálne 

vzdelávanie dieťaťa,  

 na návrh hlavného školského inšpektora alebo 

 ak sa neplní obsah individuálneho vzdelávania. 

e) Riaditeľ kmeňovej materskej školy rozhodne o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania 

do 30 dní od začatia konania a zároveň zaradí dieťa do príslušnej triedy kmeňovej materskej 

školy. 

f) Podľa právneho stavu účinného od 10. 07. 2021 zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca 

zariadenia nemôže zabezpečovať individuálne vzdelávanie podľa § 28b ods. 2 písm. b) 

školského zákona prostredníctvom zariadení podľa § 24 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

g) Kmeňová materská škola v spolupráci so zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia 

určí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa odseku 2 písm. b) najneskôr do 31. 

augusta. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný v čase a rozsahu 

určenom kmeňovou materskou školou zabezpečiť účasť dieťaťa podľa odseku 2 písm. b) na 
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povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole v priebehu mesiaca marec; 

kmeňová materská škola v tomto čase posúdi, či sa pri individuálnom vzdelávaní plní obsah 

individuálneho vzdelávania. 

h)V školskom roku 2021/2022 materská škola vydá osvedčenie o získaní predprimárneho 

vzdelávania všetkým deťom, ktoré plnili povinné predprimárne vzdelávanie, povinne. Ak bude 

dieťa pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, osvedčenie sa vydá len na 

konci školského roku, v ktorom pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. 

Ak pôjde o dieťa, ktoré absolvuje individuálne (predprimárne) vzdelávanie podľa § 28b 

školského zákona, osvedčenie bude vydávať kmeňová materská škola.  

i) Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania sa ustanovením § 23 umožňuje aj osobitným 

spôsobom, obdobne ako v prípade plnenia povinnej školskej dochádzky.  

Formy osobitného spôsobu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania podľa § 23 

školského zákona sú:  

 individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v 

škole podľa tohto zákona,  

 vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky,  

 vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so 

súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, ak zastupiteľský úrad iného štátu oznámil 

ministerstvu školstva, že vydal súhlas na zriadenie školy, ktorá sa nevedie v sieti škôl a 

školských zariadení podľa 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 

(ďalej len „ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“),   

 vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa 

medzinárodných programov na základe súhlasu ministerstva školstva, 5. individuálne 

vzdelávanie v zahraničí, 6. vzdelávanie v Európskych školách podľa Dohovoru, ktorým 

sa definuje štatút Európskych škôl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí 

Slovenskej republiky č. 597/2004 Z. z.). 

O povolení osobitného spôsobu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania rozhoduje 

riaditeľ materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa po jeho 

riadnom prijatí na predprimárne vzdelávanie do spádovej materskej školy alebo do inej 

materskej školy, ktorú pre svoje dieťa vybral zákonný zástupca (§ 59a ods. 1 školského zákona). 

V žiadosti zákonný zástupca uvedie:  

a) meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa,  

b) rodné číslo dieťaťa,  

c) adresu bydliska v zahraničí,  

d) názov a adresu školy, ktorú bude dieťa v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo 

názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude dieťa 

navštevovať.  

Ak pôjde o vzdelávanie podľa § 23 písm. b) školského zákona (vzdelávanie v školách mimo 

územia Slovenskej republiky), zákonný zástupca dieťaťa do 30 dní po príchode dieťaťa do 

krajiny pobytu predloží riaditeľovi spádovej materskej školy alebo do inej materskej školy, 
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ktorú pre svoje dieťa vybral zákonný zástupca, doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý 

potvrdzuje, že dieťa navštevuje príslušnú školu. 

9. Ospravedlňovanie neprítomnosti detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie z iných 

dôvodov ako choroba: 

 zákonný zástupca je povinný písomne/ústne/telefonicky nahlásiť neprítomnosť dieťaťa 

vopred, 

 za objektívne dôvody neprítomnosti dieťaťa plniaceho povinné predprimárne 

vzdelávanie považuje materská škola rodinnú dovolenku, chorobu iného člena 

domácnosti, náhle vycestovanie rodiny z pracovných či rodinných dôvodov,  

 písomné ospravedlnenie predkladá zákonný zástupca triednej učiteľke dieťaťa 

pred/počas/po návrate do materskej školy najneskôr do troch pracovných dní,  

 pri podozrení z nedbania o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania triedna 

učiteľka dieťaťa oznámi túto skutočnosť riaditeľke materskej školy, ktorá osobným 

pohovorom so zápisom rieši neprítomnosť dieťaťa s jeho zákonným zástupcom. 

Ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rodič predkladá:  

1. „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“ vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast — 

iba pred prvým nástupom do materskej školy ako súčasť žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej 

školy (pokiaľ rodič už takéto potvrdenie nepredkladal pri nástupe na nepovinné predprimárne 

vzdelávanie).  

2. „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ vystavené rodičom — pri návrate dieťaťa do 

materskej školy v prípade, že jeho neprítomnosť trvala tri a viac po sebe idúcich kalendárnych 

dní (vrátane víkendov a sviatkov) z iných dôvodov ako ochorenia (možné len v nevyhnutnom 

prípade). Obsahom písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti podľa § 24 ods. 8 zákona č. 

355/2007 Z. z. je údaj o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vystavuje rodič vždy, 

v prípade potreby aj opakovane viackrát počas školského roka.  

Poznámka: Pokiaľ rodič plánuje dlhšiu neprítomnosť dieťaťa z iných dôvodov ako choroby, 

oznámi to materskej škole spôsobom, aký určí materská škola. 

Riaditeľka materskej školy má kompetenciu rozhodnúť o ospravedlnení/neospravedlnení 

neprítomnosti dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní po prerokovaní s triednou učiteľkou 

dieťaťa. 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

1. Riaditeľka materskej školy Dodatok č.1/2021 k školskému poriadku zverejní na webovom 

sídle školy a na informačnom paneli vo vstupných priestoroch školy.  

2. Dodatok č.1/2021 nadobúda účinnosť od  18.10.2021. 
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Dodatok č.1/2021 vypracovala riaditeľka školy Mgr. Monika Zelenková. 

Dodatok č.1/2021 k školskému poriadku bol prerokovaný Pedagogickou radou školy: 

18.9.2021 a Radou školy: 30.09.2021 

 

Zákonní zástupcovia boli informovaní o dodatku k školskému poriadku triednou učiteľkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


