
Pokyny pre predškolákov pri pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania

(tzv. odklad školskej dochádzky)

Vážení rodičia,

ak máte záujem, aby Vaše dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v 
materskej škole aj po dovŕšení veku – 6 rokov,  prosím, venujte pozornosť tomuto oznamu.

Od 1.1.2021 je účinná nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje postup pri žiadaní
o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

1.    Kto má podať podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v  
       MŠ?  

             Zákonný zástupca informuje riaditeľku materskej školy, že by chcel pre svoje dieťa
             pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

             Riaditeľka školy odporučí zákonnému zástupcovi, rodičovi návštevu príslušného zariadenia
             výchovného poradenstva.

2.    Kedy je potrebné uvažovať o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho  
       vzdelávania v MŠ?  

              Ak má rodič pochybnosti o tom, či dieťa dosiahlo školskú zrelosť.     
     
              Ak učiteľka MŠ odporučí zákonnému zástupcovi, aby ich dieťa pokračovalo v plnení
              povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

3.    Musí ísť dieťa na zápis do základnej školy aj keď rodič podal podnet na pokračovanie  
       plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?                                                             

              Áno. Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri plnení podmienky 
              veku. Každý predškolák na zápis do ZŠ bude musieť ísť aj napriek tomu, že zákonný
              zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho 
              vzdelávania v MŠ. V ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať
              riaditeľa/ riaditeľku ZŠ o tom, že požiada riaditeľku MŠ o pokračovanie povinného
              predprimárneho vzdelávania.

4.    Čo musí rodič predložiť pri žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho  
       vzdelávania v MŠ?     

              - Písomnú žiadosť. ( podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami)
              - Správu príslušného Centra poradenstva a prevencie.
              - Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.
              - Informovaný súhlas zákonného zástupcu.



5.   Kto zabezpečuje vyšetrenie v Centre poradenstva a prevencie ?  

           Zákonný zástupca sám osloví príslušné Centrum poradenstva a prevencie  (CPP) a dohodne si
           termín stretnutia.

           Uvádzame kontakt na odborných zamestnancov CPP :
           email:  cpppap@poradnaholic.sk                   tel.číslo:  0903 584 971, 0911186 358

6.   Kto vydáva rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho  
      vzdelávania v MŠ?  

           Rozhodnutie vydáva riaditeľka materskej školy.

7.   Termíny.  

            1. Podať podnet zo strany zákonného zástupcu  -  do 30. apríla 2023.  
            2. Zákonný zástupca doručí žiadosť (podľa bodu č. 4 ) riaditeľke MŠ  -  do 15. mája 2023.  
            3. Riaditeľka MŠ vydá Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho
                vzdelávania dieťaťa v MŠ  -  15. júna 2023. 

 Spádová MŠ a povinný zápis do MŠ:  

 Mesto Holíč určí spádové MŠ podľa jednotlivých ulíc, pre novoprijaté 5 ročné deti, 
ktoré sa zapisujú prvýkrát do MŠ

 pre 3 ročné deti spádová MŠ neplatí, dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred 
dovŕšením 5 veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v 
povinnom predprimárnom vzdelávaní v našej materskej škole

 povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa  v materskej škole v Holíči, v ktorej má 
trvalý pobyt ( spádová MŠ)

 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 materskú školu 
než spádovú ale je to podmienené dostatkom kapacity v  materskej škole, ktorú rodič pre
svoje dieťa vybral

 riaditeľka spádovej materskej školy je povinná prednostne prijať na povinné 
predprimárne vzdelávanie deti s trvalým  pobytom v Holíči, ak je dostatočná kapacita  

 dieťa  môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo mesta Holíč, v ktorej má 
trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľky materskej školy, do ktorej sa hlási, 
riaditeľka materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť 
riaditeľstvu spádovej materskej školy

 zákonný zástupca dieťaťa, rovnako ako v prípade plnenia povinnej školskej dochádzky, 
bude musieť materskú školu pre dieťa, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie 
povinné, hľadať dovtedy, kým ho do niektorej neprijmú, ak tak nebude robiť, bude sa to 
podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z.z. považovať za nedbanie o riadne plnenie 
povinného predprimárneho vzdelávania a bude sa postupovať podľa § 5 ods. 15 zákona 
č. 596/2003 Z.z. 

 ak sa rodič rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej 
materskej školy ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného 
predprimárneho vzdelávania, podá si žiadosť o prijatie v danej vybranej materskej škole

 ak budú rodičia chcieť zapísať na povinné predprimárne vzdelávanie dieťa mladšie ako 
5 rokov ( narodené do 31.8.), toto dieťa môže byť prijaté iba ak bude voľné miesto po 
prijatí detí, ktoré si plnia povinnú predškolskú dochádzku.
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Dochádzka do materskej školy:  

 dochádzka do MŠ je pre predškolákov povinná, to znamená, že rodič bez 
ospravedlnenia nemôže nechať dieťa doma

 dochádzka dieťaťa do MŠ bude evidovaná a v prípade, ak dieťa vynechá viac ako 5 dní
v mesiaci musí rodič dieťa ospravedlniť

 v čase školských prázdnin neprítomnosť dieťaťa sa nemusí dokladovať
 ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho 

vzdelávania svojho dieťaťa a neospravedlní vynechanie viac ako päť dní v mesiaci, 
oznámi riaditeľka materskej školy túto skutočnosť príslušnému úradu práce sociálnych 
vecí a rodiny a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.


