
1.Povinné predprimárne vzdelávanie musí plniť každé dieťa, ktoré do 31.augusta ( vrátane): 

 dovŕši päť rokov veku t.j. dieťa podľa §28a) ods.1 školského zákona 

 dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho 

vzdelávania t.j. dieťa podľa § 28b ods.2 školského zákona 

 dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť t.j. dieťa podľa § 28 ods.3 

školského zákona riaditeľka materskej školy podľa §5 ods.14 pís.f) zákona č.596/2003 Z.z. 

rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský 

rok. 

Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy  vo veci pokračovania plnenia 

predprimárneho vzdelávania je podľa §28a ods.3 školského zákona vždy predloženie : 

- písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

- písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast 

- informovaného súhlasu zákonného zástupcu  

 nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca predloží súhlasné vyjadrenie príslušného 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára 

pre deti a dorast t.j. deti podĺa §28a ods.5 školského zákona 

 dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov  je oslobodené od povinnosti dochádzať 

do materskej školy - §28a ods.6 školského zákona  

 

2. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok okrem prípadu 

uvedeného v §28 ods.3 školského zákona  

3.Predprimárne vzdelanie  získa dieťa absolvovaním  posledného  ročníka  vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom  stupni vzdelania  je osvedčenie 

o absolvovaní  predprimárneho vzdelávania. 

4. Zanedbávanie  riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania 

a)Ak zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie  povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľka 

materskej školy  podľa  § 5 ods.15 zákona 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov má povinnosť 

túto skutočnosť oznámiť obci a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  podľa miesta trvalého pobytu 

oprávnenej osoby. Vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať 

podľa §12 ods.1 pís.a) zákona 600/2003 Z.z., ktoré môže vyústiť  do uplatnenia inštitútu “osobitného 

príjemcu rodinných prídavkov “. 

 

b) Zákonný zástupca nedbá  o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania najmä ak 

neprihlási dieťa na plnenie  povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je 

povinné predprimárne vzdelávanie povinné neospravedlnene vynechá viac, ako päť dní v mesiaci. 

 
 

 


