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Ako postupovať pri pokračovaní v povinnom predprimárnom vzdelávaní 

(odklade) alebo pri predčasnom zaškolení dieťaťa? 

 

Predprimárne vzdelávanie je povinné pre každé dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do           

31. augusta 2022 (účinnosť zákona od 1. septembra 2021). Je povinné aj pre deti so 

zdravotným znevýhodnením.  

 

U detí s ťažkým zdravotným znevýhodnením je možné oslobodenie od vzdelávania 

alebo individuálne predprimárne vzdelávanie – potrebné je mať k dispozícii aj vyjadrenie 

centra špeciálno-pedagogického poradenstva. 

 

Naše centrum poskytuje odborné vyšetrenia a vyjadrenia (aj pre deti so zdravotným 

znevýhodnením): 

 

• Pre predčasné zaradenie dieťaťa povinné predprimárne vzdelávanie (dieťa, ktoré 

nedovŕšilo 5. rok veku k 31. augustu 2022) 

• Pre pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní („odklad školskej 

dochádzky“). 

• K zaškoleniu – pred nástupom do 1. ročníka ZŠ. 

• K predčasnému zaškoleniu v 1. ročníku ZŠ – ak ešte nedosiahlo vek 6 rokov. 

 

Aký je postup pri pokračovaní v povinnom predprimárnom vzdelávaní („odklade“)? 

 

V prvom kroku je potrebné získať stanovisko od centra pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie (CPPPaP): 

1. Požiadajte riaditeľku MŠ o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho 

vzdelávania. 

• je potrebná písomná žiadosť, označená ako „Žiadosť o pokračovanie v plnení 

povinného predprimárneho vzdelávania“, ktorú adresujete riaditeľke MŠ 

2. Priložte potrebné dokumenty: 

• písomný súhlas príslušného CPPPaP 

• písomný súhlas pediatra 

• informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia 

 

Zápisu do 1. ročníka ZŠ je potrebné sa zúčastniť aj napriek tomu, že sa rozhodnete pre 

pokračovanie dieťaťa v povinnom predprimárnom vzdelávaní! 



Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ 

nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ, najneskôr              

1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo 7 rok veku. 

 

Ak sa u dieťaťa, ktoré chodí do školy a plní si povinnú školskú dochádzku zistí, že nezvláda 

nároky, ktoré sú na neho školou kladené, je postup nasledovný: 

 

• Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa (žiaka) prejavia po jeho prijatí 

do školy a dieťa (žiak) ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie 

ako vzdelávanie dieťaťa (žiaka) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 

mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a ďalšej 

dokumentácie (podľa § 11 ods. 9) riaditeľovi školy, (pozn. návrh na vzdelávanie 

dieťaťa/žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, 

v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole).  

V prípade, že sa jedná o maloleté dieťa/žiaka, písomnú žiadosť s ďalšou 

dokumentáciou (podľa § 11 ods. 9) predkladá jeho zákonný zástupca (§ 108 školského 

zákona). 

 

Ako zistiť, či môže byť moje dieťa predčasne zaškolené? 

 

Ak chcete svoje dieťa do školy zapísať skôr, napriek tomu, že ešte nedosiahlo 6 rokov 

veku: 

1. Požiadajte ZŠ o výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

• potrebná je písomná žiadosť, označená ako „Žiadosť o výnimočné prijatie 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky“, ktorú adresujete 

riaditeľovi/riaditeľke ZŠ. 

2. Priložiť potrebné dokumenty: 

• písomný súhlas príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie 

• písomný súhlas pediatra 

• doklad o získaní predprimárneho vzdelávania (osvedčenie o získaní 

predprimárneho vzdelania z MŠ) 

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte na nás obrátiť. Sme Vám k dispozícii.  

 

       web:  www.poradnavt.sk 

       e-mail: cpppapvt@gmail.com 

       tel.: 057/442 37 18 


