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Dodatok č.1  

Dňa 10. júla 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 273/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 245/2008Z. 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 okrem čl. III bodov 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021. 

 

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách zostáva 

v platnosti aj pre deti, ktoré nastúpia na povinné predprimárne vzdelávanie: 

 Dňa 10. júla 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 273/2020 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 245/2008Z. 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 okrem čl. III bodov 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. 

januára 2021. 

 Na predprimárne vzdelávanie v Materských školách sa prijímajú , dochádzajú deti 

v súlade s § 28, 28a, 28b, § 59, § 59a, zákona č.245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 

vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 

308/2009 Z. z.:  

 Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie 

predprimárneho vzdelávania povinné: 

a.) každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane) dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa 

podľa § 28a ods. 1 školského zákona, 

b.) dovŕši  päť  rokov  veku  a povinné  predprimárne  vzdelávanie  plní  formou  

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

c.) dovŕši  šesť  rokov  veku,  ale  nedosiahlo  školskú  spôsobilosť,  t.  j.  dieťa  

podľa  §  28a  ods. 3 školského  zákona  bez  ohľadu  na  to,  či  plnilo  povinné  

predprimárne  vzdelávanie  formou individuálneho vzdelávania  –  toto dieťa  bude 

pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský 

rok, 

d.) nedovŕši  päť  rokov  veku,  ale  jeho  zákonný  zástupca  k žiadosti  o vedenie  

dieťaťa  ako  dieťaťa plniaceho  povinné  predprimárne  vzdelávanie  predloží  

súhlasné  vyjadrenie  príslušného zariadenia  výchovného  poradenstva  a 

prevencie  a súhlasné  vyjadrenie  všeobecného  lekára  pre deti a dorast, t. j. deti 

podľa § 28a ods. 5 školského zákona, 

e.) dovŕši päť  rokov veku,  ale  zo  zdravotných  dôvodov je  oslobodené  od 

povinnosti  dochádzať do materskej  školy,  lebo  mu  jeho  zdravotný  stav  

neumožňuje  vzdelávať  sa,  t.  j.  dieťa  podľa § 28a ods. 6 školského zákona. 

 

Publikácie: „Povinné predprimárne vzdelávanie: Sprievodca cieľmi a obsahom,“  

„Dieťa hovoriace iným jazykom: Možnosti kompenzačnej podpory 

v predškolskom vzdelávaní,“ sú kompenzačné programy k povinnému pred 

primárnemu vzdelávaniu bez ohľadu či prebieha v materskej škole alebo ako 

individuálne vzdelávanie. 


