
Povinné predprimárne vzdelávanie – informácie   

pre materské školy. 

 

 

 

 Predprimárne vzdelávanie je povinné pre všetky deti, ktoré dovŕšia               

5 rokov do 31.08. v roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, od 

ktorého by malo dieťa plniť povinnú školskú dochádzku (teda rok pred 

vstupom do 1.ročníka). Rodič má povinnosť zapísať takéto dieťa do MŠ. 

 Rodičia detí, ktoré navštevujú MŠ pred začiatkom plnenia PPV, nemusia 

podávať prihlášku na PPV. 

 Riaditeľ MŠ má povinnosť prijať dieťa, ktoré má plniť PPV, ak je táto 

MŠ pre neho spádová.  

 PPV sa nezarátava do plnenia povinnej školskej dochádzky. 

 Ruší sa odklad povinnej školskej dochádzky. Ak dieťa po dovŕšení                 

6. roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, pokračuje v plnení PPV, 

o ktorom rozhoduje riaditeľ MŠ (potrebné vyjadrenie CPPPaP, 

všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného 

zástupcu). 

 Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho 

vzdelávania v MŠ nedosiahlo školskú spôsobilosť (sedemročné dieťa), 

začína plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.  

 Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj 

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

 



Výnimky: 

 Na PPV môže riaditeľ MŠ prijať aj dieťa, ktoré k 31.8. nedovŕšilo             

5 rokov, a to na základe kladného vyjadrenia príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie. 

 Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od 

povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu 

neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe písomného súhlasu všeobecného 

lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, 

pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej 

školy. 

Zákon o 209/2019 Z.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 

 

 


