
               Spoločnosť pre predškolskú výchovu  

 

STANOVISKO K SPÔSOBU A OBSAHU ZAVÁDZANIA POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO 

VZDELÁVANIA NA SLOVENSKU PROSTREDNÍCTVOM NÁVRHU ZÁKONA, KTORÝM SA MENÍ 

A DOPĹŇA ZÁKON Č. 245/2008 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 (PARLAMENTNÁ TLAČ Č. 1468).  

 

Spoločnosť pre predškolskú výchovu, profesijná organizácia vyjadruje svoje stanovisko k spôsobu 

a obsahu zavádzania povinného predprimárneho vzdelávania na Slovensku prostredníctvom návrhu 

Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 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 (Parlamentná tlač č. 1468).  

Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania považujeme za obzvlášť závažné rozhodnutie, 

ktoré ovplyvní školský systém na Slovensku a dotkne sa mnohých rodín, škôl, či zriaďovateľov. Sme 

preto veľmi znepokojení spôsobom novelizácie zákona. Zvoleným spôsobom sa úplne zabránilo 

štandardnej a nevyhnutnej odbornej diskusii, ktorá by mala sprevádzať zavádzanie tak významných 

zmien a ohrozili sa princípy demokratického prístupu k zavádzaniu zmien s celospoločenským 

dopadom a dopadom na podobu a systém vzdelávania. Úplným vylúčením profesijných organizácií 

a združení z celého procesu sa celý proces stal vysoko pochybným a nedôveryhodným a ohrozila sa 

dôvera v konanie s dobrým úmyslom v prospech najcitlivejšej kategórii našich obyvateľov – 

najmenších detí.  

Stotožňujeme sa so zámerom vlády zvýšiť podiel participácie detí na predprimárnom vzdelávaní a 

odstrániť finančné bariéry prístupu detí z rodín s nízkym príjmom k predprimárnemu vzdelávaniu, 

ktorý je vyjadrený aj v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania 2018– 2027. Podľa nášho 

názoru je však možné tento cieľ dosiahnuť aj iným spôsobom, ako je navrhovaný, čo ukázalo aj 

zavedenie roku povinného predprimárneho vzdelávania v Českej republike. Je možné zaviesť povinné 

predprimárne vzdelávanie aj bez jeho začlenenia do rozsahu povinnej školskej dochádzky tak, ako je 

to v okolitých štátoch, čo považujeme za lepšiu cestu. 

Cieľom návrhu zákona (Parlamentná tlač č. 1468). je zavedenie povinnej školskej dochádzky pre 

päťročné deti v materskej škole. Zavedením povinnej školskej dochádzky v materskej škole sa predĺži 

povinná školská dochádzka zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov. Za veľmi sporné, až 

neprijateľné, však považujeme súčasné nahradenie odloženia nástupu do základnej školy formou 

odkladu povinnej školskej dochádzky za opakovanie ročníka predprimárneho vzdelávania. Tento krok 

má zrejme znížiť počet bezdôvodných odkladov povinnej školskej dochádzky, prípadne pomôcť 

v rozhodovaní v sporných prípadoch. Podľa nášho názoru však pri dnešnom ponímaní opakovania 

ročníka učiteľmi i rodičmi dieťa tento krok predčasne diskvalifikuje. Omnoho lepšou cestou je nástup 

všetkých detí vo veku šiestich rokov, po absolvovaní jedného roku povinného predprimárneho 

vzdelávania v materskej škole, a tam podľa aktuálnych rozvojových schopností detí vytvorenie 

vyrovnávacích tried (špecializovaných tried), alebo vytvorenie vyrovnávajúcich opatrení v základnej 

škole a zvýšenie podpory rizikových skupín detí priamo v materskej škole a ich nástup do materskej 

školy v treťom roku veku, k čomu by malo smerom naše snaženie. Riadna niekoľkoročná dochádzka 

detí do materskej školy s plnou podporou odborných zamestnancov a asistentov učiteľa, akú dieťa 

potrebuje už v materskej škole a nie až v základnej škole, je celkom iste efektívnejšou cestou 

z zlepšeniu a vyrovnávaniu ich šancí. 



Žiadame o prehodnotenie spôsobu predkladania tak závažného návrhu na predloženie formou 

riadneho medzirezortného pripomienkového konania tak, aby mohol byť riadne prediskutovaný 

a mohli byť riadne prehodnotené a zvážené všetky dôsledky návrhu.  

Žiadame o zrušenie návrhu začlenenia roku predprimárneho vzdelávania do rozsahu povinnej 

školskej dochádzky a hľadanie spôsobov, ako zvýšiť podiel participácie detí na predprimárnom 

vzdelávaní iným spôsobom ako nátlakom a hrozbou pokuty. 


