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Ďalšie dôležité informácie pre zákonných zástupcov 

   

 1. Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

   

 Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu  

s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. 

   

 2. Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

   

 Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po 

vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného 

lekára pre deti a dorast. 

   

 3. Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky 

   

 Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31.8.2022 (vrátane), 

nedosiahne školskú spôsobilosť, a nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do 

prvého ročníka, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi 

zariadenia, aby dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania  

v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast  

a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak riaditeľ 

príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, 

odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do 

ktorej zapísal svoje dieťa. 

   

 Ak zákonný zástupca základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú 

dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, 

riaditeľ príslušnej základnej školy podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na 

základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho 

vzdelávania v materskej škole. 

   

 Ak po vydaní rozhodnutia o neprijatí žiaka do školy zákonný zástupca zmení svoje pôvodné 

rozhodnutie o pokračovaní jeho dieťaťa v plnení povinného predprimárneho vzdelávania  

a rozhodne sa, že trvá na tom, aby dieťa začalo plniť povinnú školskú dochádzku, riaditeľ 

základnej školy bude v danej veci rozhodovať opätovne. 
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Odklad školskej dochádzky 

POZOR ZMENA V ODKLADE ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY!!! 

Pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní 

 Vstup do školy je jednou z najvýznamnejších udalostí v živote dieťaťa. O tom, či bude v škole 

šťastné, rozhoduje aj čas nástupu do nej. 

Ak do školy nastúpi dieťa, ktoré na školské prostredie nie je pripravené, môžu sa vyskytnúť 

problémy. Nemusí stačiť tempu výučby a začne zaostávať. Bude mu trvať oveľa dlhšie osvojiť 

si základné poznatky zo školy, stratí sa pocit radosti. Dať dieťa do školy skôr aj napriek tomu, 

že na to podľa odborníkov ešte nie je pripravené, zanecháva na dieťati negatívne stopy. 

Na známky nezrelosti dieťaťa na školu upozorní rodičov často aj učiteľka v materskej škole, 

kam dieťa chodí. Ak sa vyskytnú nejaké pochybnosti, rodičia by mali navštíviť Centrum 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a všeobecného lekára. Dieťa 

spravidla absolvuje testy školskej zrelosti a podľa ich výsledkov ako aj celkového zhodnotenia 

bude vydaný odborný posudok. 

Zákonom č. 245/2008 Z.z. v znení účinnom od 1.1.2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku 

plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia 

povinnej školskej dochádzky. 

Riaditelia ZŠ: 

- už  nesmú v rámci zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky od šk. roku 2021/2022 

rozhodovať o žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej 

dochádzky, pretože sa nielenže tento inštitút zrušil v školskom zákone, ale aj podľa znenia §5 

ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z účinného od 1.1.2021 už o tejto veci nemajú kompetenciu 

rozhodovať. 

Odporučia zákonným zástupcom, aby v MŠ požiadali o pokračovanie plnenia povinného 

predprimárneho  vzdelávania. 

Riaditelia MŠ: 

- už zákonným zástupcom detí alebo zástupcom zariadenia pred zápisom  nemôžu odporúčať 

požiadať o odklad, ale  zákonným zástupcom detí, alebo zástupcom zariadenia pred zápisom 

na povinnú školskú dochádzku môžu odporúčať  len požiadať o pokračovanie plnenia 

povinného predprimárneho vzdelávania, pričom ich musia upozorniť, že k žiadosti o 

pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musia doložiť: 

- písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

- písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast 

- informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia 
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Dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov veku do 31.08., na zápis do základnej  školy bude musieť ísť. Tam 

bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa školy o tom, že požiada 

riaditeľa MŠ  o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.   

    

 4. Rozhodnutie o prijatí 
   

 O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2022 a spolu s rozhodnutím o prijatí 

archivuje aj prihlášku. Riaditeľ školy do 30. júna 2022 zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej 

školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt s údajmi podľa § 60 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.   

 


