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PREDPRIMÁRNE 

VZDELÁVANIE 
 

 

  

Koho sa bude týkať  
povinné predprimárne  
vzdelávanie ?  

Predprimárne vzdelávanie sa týka 
Vášho dieťaťa ak  Vaše dieťa 
dosiahlo päť rokov veku do 31. 
augusta 2021, ktorý predchádza 
začiatku školského roka, od 
ktorého bude dieťa plniť povinnú 
školskú dochádzku v základnej 
škole. Pre tieto deti je 
predprimárne vzdelávanie v 
škôlke povinné. Rodič je 
povinný také dieťa zapísať do 
škôlky.  
 

 Dĺžka povinného 
predprimárneho vzdelávania 
je jeden školský rok. 

 

 Povinné predprimárne 
vzdelávanie v dĺžke jedného 
roka, nie je súčasťou 
povinnej školskej 
dochádzky, tá zostáva 
10ročná. 

 Povinné predprimárne 
vzdelávanie plní dieťa 
formou pravidelného 
denného dochádzania v 
pracovných dňoch v rozsahu 
najmenej štyri hodiny 
denne.  

Povinné predprimárne vzdelávanie 
plní dieťa v materskej škole v obci, 
v ktorej má trvalý pobyt 
(spádová škôlka). Tak ako sú v 
súčasnosti spádové základné školy, 
budú fungovať i spádové 
materské školy podľa trvalého 
pobytu dieťaťa.  

Rodič môže pre dieťa zvoliť aj inú 
škôlku než spádovú, ale v 
spádovej má garantované 
povinné prijatie, ak sa pre ňu 
rozhodne. 

Riaditeľ spádovej 
materskej školy je 

povinný prednostne 
prijať na povinné 

predprimárne 
vzdelávanie deti s 

trvalým pobytom v obci. 
 

 

Deti nepripravené 
na školu. 
Ak bolo dieťa nedostatočne 
spôsobilé na začiatok školskej 
dochádzky, mohol rodiť pre toto 
dieťa žiadať odklad povinnej 
školskej dochádzky. Dnes 
tomu tak nie je! 

Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov 
nedosiahne školskú spôsobilosť, 
riaditeľ materskej školy 
rozhodne o POKRAČOVANÍ 
plnenia povinného 
predprimárneho 
vzdelávania v materskej 
škole 
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Na základe novely školského 
zákona sa ruší nultý ročník 
a prípravný ročník. Ak bol však 
žiak zaradený do nulného alebo 
prípravného ročníka do dátumu 31. 
december 2020 - nultý alebo 
prípravný ročník dokončí podľa 
predpisov účinných do tohto 
dátumu. Znamená to, že takéto 
dieťa nultý alebo prípravný ročník 
dokončí tak ako pôvodne malo 
a teda bez zmeny.  

Povinná 

škôlka pre 

päťročné deti 

ČO JE K TOMU POTREBNÉ?  

- písomný súhlas príslušného 
zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie, 
 

- písomný súhlas všeobecného 
lekára pre deti a dorast a 

 
- informovaný súhlas zákonného 

zástupcu alebo zástupcu 
zariadenia. 
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Zhrnutie  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prvýkrát sa bude týkať povinná škôlka detí, ktoré do 
31.8.2021 dovŕšia 5 rokov veku. 

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného 
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 školy. 

Žiak, ktorý bol zaradený do nultého ročníka a 
prípravného ročníka podľa predpisov účinných do 31. 

decembra 2020, nultý ročník a prípravný ročník 
dokončí podľa predpisov účinných do 31. 

decembra 2020. 

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný 
prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie 

deti s trvalým pobytom v obci. 


