
          Spoločnosť pre predškolskú výchovu  

  

PRIPOMIENKY A OTÁZKY K 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 1468) 

 

 

§19 ods. 6 

Otázky: Aké budú konkrétne nástroje pre posudzovanie? Budú prevzaté nástroje zo 

zahraničia? Budú vytvorené nové? Prebehne v tejto veci ich validizácia? 

Podnet: CPPPaP bude v tomto prípade posudzovať (pred)školskú zrelosť štvorročného 

dieťaťa. Je potrebné vytvoriť spoločné pravidlá a nástroje pre posudzovanie predškolskej 

zrelosti dieťaťa, zabezpečiť ich validizáciu.  

§24a ods. 3 

Otázky: Budú dve hodiny týždenne individuálnej výučby započítané do bežného pracovného 

času učiteľky? Bude mať táto učiteľka skrátený rozsah výchovno-vzdelávacej činnosti priamo 

v kmeňovej materskej škole? Bude mať tieto dve hodiny započítané ako hodiny nadčasovej 

práce? 

Podnet:Vytvoriť jasné pravidlá pre určenie rozsahu a zadelenie a financovanie pracovných 

činností učiteľky poskytujúcej individuálne vzdelávanie podľa §24 ods. 2a. 

§24a ods. 4 

Otázky: Bude stanovený minimálny rozsah hodín predprimárneho vzdelávania 

v individuálnom vyučovaní zabezpečený osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady? Ako 

sa bude toto dokazovať? 

Podnet:Vytvoriť pravidlá pre rozsah individuálneho vzdelávania a nástroje pre jeho 

zabezpečenie.  

§24a ods. 6 

Otázky: Aké budú mať materské školy nástroje pre overovanieosobnostného rozvoja 

dieťaťa? Budú nástroje vopred validizované? Kto bude overovať osobnostný rozvoj dieťaťa, 

riaditeľka, či učiteľka? Kde sa bude overovať osobnostný rozvoj, v materskej škole, či 

v domácom prostredí? 

Podnet:Vytvoriť pravidlá pre overovanie dosahovania očakávaných výstupov u detí 

v individuálnom vzdelávaní. Zaistiť ďalšie vzdelávanie učiteliek v oblasti formatívneho 

hodnotenia, didaktických a metodických postupov vhodných pro deti s rôznymi 

vzdelávacímipotrebami  a pre deti v rôznom veku od 3 do 6 rokov.  



§24 ods. 8 

Otázky: Budú vytvorené spoločné štandardy pre posudzovanie kvality materiálno-

technického zabezpečenia a ochrany zdravia, ktoré bude mať škola k dispozícii? Kto z MŠ 

bude mať túto povinnosť? Riaditeľka, či poverená učiteľka? Bude táto učiteľka akýmsi 

garantom individuálneho vzdelávania v MŠ?  Prečo sa povinnosť neprisúdila ŠŠI? 

Podnet:Vytvoriť pravidlá pre overovanie kvality materiálno-technického zabezpečenia 

a ochrany zdravia v individuálnom vzdelávaní.  

§24 ods. 9c 

Otázky: Bude vytvorený spoločný štandard pre tento očakávaný pokrok alebo bude jeho 

posudzovanie výlučne na subjektívnom posúdení učiteľky (či riaditeľky?). Kto a na základe 

akých postupov posúdi tento pokrok?  

Podnet:Vytvoriť pravidlá pre overovanie dosahovania očakávaných výstupov u detí 

v individuálnom vzdelávaní, vytvoriť jasné pravidlo pre určenie nedostatočného pokroku 

dieťaťa.  

§24 ods. 10 

Otázky: Bude musieť materská škola mať pre dieťa vytvorené rezervné miesto, t.z. že musí 

mať vytvorené voľné rezervy pre tento prípad, keďže nesmie prekročiť kapacitu? Bude mať 

takto každé dieťa v individuálnom vzdelávaní takéto „tieňové“ miesto v materskej škole? Ako 

bude možné zaradiť dieťa do denného vzdelávania v MŠ, keď bude naplnená kapacita 

materskej školy?  

Podnet:Určiť jasný postup zriaďovateľom a materským školám pre prípad zabezpečenia 

miesta v kmeňovej škole v prípade prechodu dieťaťa z individuálneho vzdelávania na 

vzdelávanie v materskej škole. Riešiť povinnosť MŠ zaistiť kapacitu pre deti, ktoré by v 

priebehu školského roka prešli z režimu individuálneho vzdelávania na pravidelnú dochádzku 

do MŠ tak aby nebolo ohrozené dodržiavanie kapacít materskej školy a triedy.  

Bod. 12 návrhu, §28 ods. 8 

Otázky: Nebude spravidla možné vytvárať homogénne triedy zložené len z detí, ktoré plnia 

povinnú dochádzku, keďže počet takýchto detí bude vždy premenlivý. Napríklad ak je v 

jednom roku zapísaných v materskej škole 26 takých detí, nie je možné zriadiť dve triedy po 

13 detí, v každej s dvoma učiteľkami a znižovať tým počty detí v materskej škole (nenaplniť 

kapacitu). Ak je zapísaných len 12 takých detí, taktiež nie je možné zriadiť samostatnú 

homogénnu triedu.  

Podnet: Vypustiť prvú vetu § 28 ods. 8. 

 


