
Ako postupovať, ak deti  navštevujú súkromnú materskú školu, ktorá nie je zaradená v sieti škôl 

a školských zariadení MŠ SR a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie od 1.9.2021 povinné: 
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Súkromná materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR poskytuje plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania (pre deti, ktoré dosiahnu vek 5 rokov k 31.8. 2021).  

Súkromná materská škola, ktorá nie je zaradená v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR nemôže 

poskytnúť plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.  

Ak sa zákonný zástupca rozhodne, že jeho dieťa bude naďalej navštevovať súkromnú materskú školu 

nezaradenú v sieti,  požiada o individuálne vzdelávanie svoju spádovú materskú školu a to  podľa §28 b 

ods. 2, písm. b školského zákona. 

 
 
POSTUP pre rodiča a MŠ: 

1. Rodič: podá žiadosť o prijatie do MŠ  

      (do poznámky môže napísať, že bude žiadať o individuálne vzdelávanie) 

 

2. Riaditeľ školy: vydá rozhodnutie o prijatí 

 

3. Rodič: podá žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania  

 

(5) ŽIADOSŤ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU alebo zástupcu zariadenia o povolenie individuálneho 

vzdelávania podľa odseku 2 písm. b) obsahuje 

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 v spolupráci s kmeňovou materskou školou, ktorý tvorí 

obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa, 

e) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie dieťaťa, ktorému 

má byť povolené individuálne vzdelávanie, a doklady o splnení kvalifikačných predpokladov podľa odseku 

4 písm. a); ak sa individuálne vzdelávanie zabezpečuje v zariadení podľa odseku 4 písm. b), názov, sídlo a 

identifikačné číslo organizácie tohto zariadenia, 

f) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie dieťaťa. 

 

4. Riaditeľ školy: vydá rozhodnutie o oslobodení od povinnosti dochádzať do materskej  školy 

a o povolení individuálneho vzdelávania dieťaťa v školskom roku 2021/2022. 

 

5. Rodič: Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný v termíne určenom 

kmeňovou materskou školou zabezpečiť absolvovanie overenia osobnostného rozvoja dieťaťa, ktoré 

má povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. b).  

 

5. Riaditeľ školy: Overenie kompetencií uskutočňuje kmeňová materská škola v priebehu februára 

príslušného školského roka,  v ktorom dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie. Táto materská 

škola vydá doklad o získanom vzdelaní: osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania. 

 

 

To znamená, že  individuálne vzdelávanie nezabezpečuje kmeňová MŠ. Ide o administratívny postup, aby 

rodičia zabezpečili PPV a neboli sankcionovaní za nedbanlivosť. Zatiaľ novela, ktorá mala schváliť úlohu 

nesieťových MŠ v PPV nebola schválená. 


