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Povinné predprimárne vzdelávanie  
v intenciách legislatívnych zmien 



 
Predprimárne vzdelávanie v kontexte Európskych politík  

 
 

 právo na zníženie poplatku   

 právo na špeciálne opatrenia  

 právo na prednostné prijatie 

    

Koncepcia kvalitného vzdelávania 

 prístup (garancia miesta v škole) 

 kvalifikovaní zamestnanci 

 učebné osnovy 

 monitorovanie  a hodnotenie 

 riadenie a financovanie 

 

Právo každého dieťaťa na dostupné a kvalitné predprimárne vzdelávanie a rannú starostlivosť 

rovnaké možnosti 

vzdelávania 

Väčšina štátov zaviedla politiky, podľa ktorých deti zo 

sociálne znevýhodneného prostredia majú  



Právny nárok na predprimárne vzdelávanie má v celoeurópskom meradle stúpajúcu tendenciu (povinné 

predprimárne vzdelávanie - PPV posledný rok pred nástupom na primárne vzdelávanie zaviedli v posledných 

rokoch, napr. Česká republika, Chorvátsko, Litva, Estónsko, Fínsko, Švédsko, niektoré štáty 2 či 3 roky PVV). 

navštevovať  

materskú školu 

PRÁVO 
navštevovať materskú 

školu posledný rok pred 

nástupom na primárne 

vzdelávanie  

POVINNOSŤ 

Štát  musí  zabezpečiť dostatočný počet miest v MŠ pre všetky deti v danom vekovom rozpätí  !!! 

Hrozba – nedostatok kapacít pre deti mladšie ako 5 rokov !!! 

 
Dostupnosť vzdelania  

 
 



 Sieť škôl  

                    – počet škôl - počet tried, garancia miesta, prístupnosť v mieste trvalého bydliska,  

               dochádzka do školy v blízkom okolí. 

 Kapacitná dostatočnosť/nedostatočnosť  

           –  počet miest - počet detí od 3(2) do 5 rokov. 

 Personálne zabezpečenie  

         – počet učiteľov, kvalifikovanosť učiteľov, odbornosť predprimárneho  vzdelávania. 

 
 

  Úspešnosť implementácie opatrenia PPV – dostatok kapacít  

 
 

 
Pripravenosť/Nepripravenosť na povinné predprimárne vzdelávanie (PPV) 

 
 

  Podmienky  –  realita  –  potreba  



Rok  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

SR 87,48 87,23 89,64  91,19 94,42 95,16 95,25 

KE 
(Košický 
kraj) 

68,54 68,78 71,56 72,84 77,15 77,98 
 

78,26 
 

 
Zaškolenosť detí 

 
  Hrubá miera zaškolenosti detí 

Čistá miera zaškolenosti 5-ročných detí 

v roku 2019 

SR – 85,18% 

KE – 70,22%  

Školský rok 2019/2020 zaškolené deti v MŠ, ktoré 

prišli na zápis do ZŠ (65 240) 

SR – 92,55 % (-0,30 %) 

KE – 80,70 % (-1,53 %) 

oproti školskému roku 2018/2019  

Zdroj: Databázy vzniknuté zo školských štatistických výkazov v MŠ, 2020 



 
Zaškolenosť detí 

 

 
Najnižší podiel 5-ročných detí navštevujúcich MŠ  

Košický kraj:  

Gelnica(58,0 %), Michalovce (59,9 %), Spišská Nová Ves 

(62,6%), Košice –okolie (64,3 %) a Trebišov (65,2%)

 

 návšteva predškolských zariadení nezaradených v sieti škôl 

 nízka miera záujmu o zaškolenosť detí z marginalizovaných         

     rómskych komunít – následná neúspešnosť vo vzdelávaní 

 nepriaznivý trend - zvyšujúci sa počet detí s odkladom 

     povinnej školskej dochádzky – OPŠD  argumentáciou  

     rodičov: umožniť deťom dlhšie detstvo 

Možné príčiny 

 vyspelejší región = vyššia zaškolenosť  

Zaškolenosť súvisí 

 s kapacitami MŠ 

 s výškou príjmov rodičov  

Zriaďovatelia zvyšujú kapacity  - zámer

95 %-ná hrubá zaškolenosť v roku 2020 

   ???

Zdroj: Inštitút vzdelávacej politiky, 2019 



   
 
 
 
 

 

 
   
 
  

 
Kapacitná nedostatočnosť 

 
 
 Kapacitná nedostatočnosť  sa vyskytuje najmä v oblastiach s vysokou koncentráciu obyvateľov 

  - veľké mestá a obce 

  -  regióny s vyššou mierou obyvateľov MRK 

Štatistika (podľa údajov CVTI SR) aktuálny stav počtu MŠ k 01. 10. 2020: 

 2071 miest a obcí má zriadenú MŠ 

  cca 860 obcí (vyjadrenie ZMOS) – rodičia nemôžu naplniť svoju povinnosť – obce nezriadili MŠ! 

 najväčšia kapacitná nedostatočnosť je v obciach s vysokým podielom obyvateľov pochádzajúcich z marginalizovaných 

     rómskych komunít – MRK a zo sociálne znevýhodneného prostredia – SZP 

 

Atlas rómskych komunít z roku 2019  

 cca 100 obcí s vyšším podielom rómskeho (30 %) obyvateľstva nemá dostatok potrebných kapacít v zriadených MŠ 

 cca v 100 obciach je vzdialenosť MŠ od rómskeho osídlenia viac ako 5 km 

 



 

Opatrenia na zníženie kapacitnej nedostatočnosti 
 
 
 

Zdroj: Inštitút vzdelávacej politiky, 2019 

 zohľadnenie voľných kapacít 

 vybudovanie všetkých aktuálne 

     zazmluvnených kapacít  

     (rozširovanie počtu tried v MŠ,  

     výstavba nových MŠ,  

     rekonštrukcia – európske fondy,  

     kontajnerové školy, nízkoenergetické školy) 

 zohľadnenie potenciálnych kapacít 

 
 

Problém !       

 obce nemajú MŠ 

 obce nemajú zazmluvnené prostriedky na výstavbu MŠ 

 cca 12 500 nevybavených žiadostí  o prijatie  do MŠ 

94,61 - 96,89 %  
očakávaný podiel 5-ročných detí v MŠ 



 

Zákon č. 209/2019 Z. z., 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.

Dĺžka PPV 

Plnenie 

Financovanie 

Príspevok na výchovu 

a vzdelávanie 

Prijímací a 

rozhodovací proces 

Doklady  

o vzdelaní 

Individuálne 

vzdelávanie  

Oslobodenie  

od vzdelávania 

Nové povinnosti  - riaditeľ, rodič, obec 

 
Zmeny v predprimárnom vzdelávaní 

 
 
 



Povinné predprimárne vzdelávanie 

 každé dieťa, 5 rokov k 31. augustu, ktorý   

     predchádza školskému roku – začiatku plnenia 

     primárneho vzdelávania 

 štandardne 1 rok 

 nie súčasťou povinnej školskej dochádzky!! 

   
 

 
Dĺžka  PPV (§ 28a) 

 

 

Výchova a vzdelávanie 

 celodenné 

poldenné 

Priama účasť na výchove a vzdelávaní  

so súhlasom riaditeľa školy 

 zákonný zástupca alebo 

 ním splnomocnená osoba 

Forma dochádzky 

 pravidelné denné dochádzanie 

 rozsah najmenej 4 hodiny denne okrem času školských prázdnin  

     (PPV dieťa má právo dochádzať do školy aj v čase školských prázdnin)  



 
(§ 28a ods. 3)

 

 

Ruší sa Ruší sa   
 odklad povinnej školskej dochádzky 

 dodatočný odklad povinnej školskej dochádzky 

 nultý ročník  (poslednýkrát v školskom roku 2021/2022)(poslednýkrát v školskom roku 2021/2022) 

Školská 

nespôsobilosť  

dochádzka do MŠ 

maximálne o 1 rok  viac 

dieťa nedosiahlo školskú 

spôsobilosť ani  

po pokračovaní plnenia 

PPV  

dieťa začne plniť povinnú 

školskú dochádzku v ZŠ 

najneskôr  1. septembra  

po dni keď dovŕšilo 7 rok 
 

Pokračovanie 

plnenia PPV  

(rozhoduje riaditeľ  MŠ) 

 

 

 

písomný súhlas 

príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva 

a prevencie 

 

 

písomný súhlas 

všeobecného lekára  

pre deti a dorast 

 

informovaný súhlas 

zákonného zástupcu  



 

      Predčasné prijatie na PPV                Oslobodenie od dochádzky  
     (§ 28a ods. 5)                                                                                (§ 28a ods. 6)  

  
 

  Dieťa k 1. septembru nedovŕšilo 5 rokov 

Predčasné  

predprimárne vzdelávanie  

(výnimočne) 

 

 

žiadosť zákonného 

zástupcu 

súhlasné vyjadrenie 

príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a 

prevencie 

súhlasné vyjadrenie 

všeobecného lekára pre 

deti a dorast 

Oslobodenie dieťaťa od povinnosti 

dochádzať do školy  

(do pominutia dôvodov) 

Materiály k rozhodovaniu riaditeľa  

 Dieťa so zdravotným znevýhodnením 



Možnosti plnenia PPV (§ 59)

Poskytovatelia PPV 

 Materská škola 

 Základná škola s materskou školou 

 Materská škola ako organizačná zložka spojenej školy 

 

Pre deti so ŠVVP 

 Špeciálna materská škola 

 Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so ŠVVP 

 Špeciálna materská škola ako organizačná zložka spojenej školy  

 v obci trvalého pobytu dieťaťa  

     (spádová škola = garantované miesto) 

  

 podľa výberu zákonného zástupcu  

     (ak je voľná kapacita) 

 

     Povinnosť riaditeľa, 

     do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámiť  

     prijatie dieťaťa riaditeľovi spádovej školy. 

 

  

 

Materská škola 



Spádová materská škola  ≠ školský obvod ako v ZŠ 

 

Spôsob, kritérium (návrh MŠVVaŠ SR) 

 pre jednotlivé ulice 

 s ohľadom na počet tried a 

 kapacitu školy a 

 dostupnosť  pre trvalo bývajúce deti 

     

  

Spádová materská škola  

 určí zriaďovateľ      

 v obciach a mestách, v ktorých je viac materských škôl 

Dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v SR plní PPV v MŠ, ktorú mu určí ako spádovú školu okresný úrad v sídle kraja.                 

 1 materská škola v obci = 

    spádová škola  

   

 2 a viac MŠ v obci/meste ≠   

     spádová škola ??? 



Iní poskytovatelia PPV    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 rozhodnutie o uvedení do prevádzky od príslušného RÚVZ 

 predloženie programu PPV rešpektujúceho ciele a obsah Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne   

    vzdelávanie v materských školách (2016) 

 zabezpečenie PPV zamestnancami spĺňajúcimi kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona  č. 138/2019  Z. z.  

     o pedagogických a odborných zamestnancoch 

 počet detí v triede podľa § 28 ods. 9 školského zákona 

 rešpektovanie minimálneho počtu hodín poskytovania PPV podľa § 59a ods. 5 školského zákona 

 podliehanie kontrole Štátnej školskej inšpekcie 

Podmienky registrácie nesieťových zariadení – 
uvedené v predkladanom návrhu novely školského zákona 



Individuálne vzdelávanie 

v kmeňovej MŠ sa povoľuje dieťaťu, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné   
NOVÉ ! 

Charakteristika individuálneho vzdelávania 

 výchovu  a vzdelávanie zabezpečuje učiteľ kmeňovej MŠ 

 výchovno-vzdelávací proces prebieha v domácom prostredí 

 rozsah vzdelávania je najmenej 2 hodiny týždenne 

 overovanie osobnostného rozvoja sa u dieťaťa nerealizuje 

 učiteľ zabezpečujúci individuálne vzdelávanie predkladá správu o individuálnom vzdelávaní dieťaťa 

Dieťa so zdravotným znevýhodnením – § 28b ods. 2 písm. a) školského zákona 

(nie je možná ich účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v  škole)  



v kmeňovej MŠ sa povoľuje dieťaťu, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné   
NOVÉ ! 

 Individuálne vzdelávanie zabezpečuje  

 osoba minimálne so stredoškolským vzdelaním (všeobecným alebo odborným) alebo 

 inštitúcia (prevádzkarne  a zariadenia podľa § 24 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

     rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

Podmienky 

 vzdelávanie finančne zabezpečuje zákonný zástupca 

 zákonný zástupca zabezpečuje povinné overovanie osobnostného rozvoja dieťaťa, spravidla vo februári príslušného                     

roka kedy prebieha individuálne vzdelávanie 

 individuálne vzdelávanie môže zrušiť riaditeľ školy  

  

Dieťa na základe žiadosti zákonného zástupcu – § 28 ods. 2 písm. b) školského zákona  

(žiadosť obsahuje údaje podľa § 28b ods. 5 školského zákona) 



§ 28 ods. 2 písm. b)  školského zákona 
NOVÉ ! 

Rozhodnutie o zrušení individuálneho vzdelávania 

 riaditeľ školy rozhodne o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania do 30 dní od začiatku konania, 

     následne zaradí dieťa do príslušnej triedy kmeňovej školy 

 odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania nemá odkladný účinok 

     (aj po podaní odvolania, dieťa pokračuje v PPV v MŠ)  

 po ukončení individuálneho vzdelávania nemožno opätovne individuálne vzdelávať 

 na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa alebo zástupcu zariadenia  

 ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia nezabezpečí absolvovanie overenia osobnostného 

     rozvoja dieťaťa 

 ak dieťa na konci hodnotiaceho obdobia nedosiahlo očakávaný pokrok 

 na návrh hlavného školského inšpektora 

Možnosti 



 
Bezplatné vzdelávanie pre dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné - § 3 písm. a) školského zákona 

 

Príspevok zákonného zástupcu na 

výchovu a vzdelávanie 
 

 určuje obec všeobecne záväzným nariadením 

 jednotná suma pre všetky deti prijaté do MŠ 

 mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho 

dňa v kalendárnom mesiaci 

 

 deti MŠ, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie 

povinné (zvýšenie na 43,75% životného minima  

 na jedno nezaopatrené dieťa) 

 deti MŠ, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi 

sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 

 

 

Príspevok na výchovu a vzdelávanie 

účelový 
 

NOVÉ ! 



Účel využitia  vymedzený zákonom len na 

  osobný príplatok, odmenu pedagogických zamestnancov, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí 

  zabezpečenie pedagogického asistenta pre deti so ŠVVP 

 zabezpečenie odborných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na výchove  a vzdelávaní detí  

 individuálne vzdelávanie detí 

 vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí – didaktickou technikou, učebnými pomôckami, 

    pracovnými zošitmi a pracovnými listami, kompenzačnými pomôckami 

 úhradu nákladov – pobyt detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik, ďalšie aktivity 

 úhradu nákladov na spotrebný materiál použitý pri výchove  a vzdelávaní 

 vybavenie exteriéru - záhradným náradím, náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie pohybových schopností  

     a zručností detí, učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej a matematickej gramotnosti detí   

 

NOVÉ ! 



Prednostné prijímanie – deti 5-ročné na PPV  

 podľa miesta trvalého pobytu 

 podľa slobodného výberu zákonného zástupcu 

  

Ostatné podmienky prijímania 
 určí riaditeľ školy (pre prijímanie ostatných detí po prijatí všetkých, pre ktoré je vzdelávanie povinné) 

 zverejní riaditeľ školy (verejne prístupne miesto, webové sídlo, ak ho škola má) 

 

Možnosti   

 ak dieťa navštevuje MŠ pred dovŕšením veku na PPV, automaticky pokračuje v dochádzke v danej MŠ 

 ak sa zákonný zástupca rozhodne, že dieťa prihlási na PPV do inej MŠ, predloží vo vybranej škole kompletnú 

     žiadosť o prijatie v riaditeľom určenom termíne na predkladanie žiadostí 

NOVÉ ! 



 

 Žiadosť o prijatie dieťaťa – rozsah údajov  

     podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až 

     šiesteho bodu a písm. b) školského zákona, 

     forma výchovy a vzdelávania, vyučovací jazyk. 

 

 Povinná súčasť žiadosti 

     potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od    

     všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje 

     aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ak  tento údaj  

     chýba, nebude možné začať konanie o prijatí daného 

     dieťaťa do materskej školy). 

 Spôsob doručenia  žiadosti aj prostredníctvom!   

     a) elektronického podania doručeného do elektronickej  

         schránky materskej školy alebo  

     b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný 

         kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

 

 Termín podávania žiadostí 1. – 31. máj 

 

  Vydanie rozhodnutí o prijatí do MŠ do 15. júna  

  Riaditeľ môže určiť  - adaptačný pobyt                          

                        - diagnostický pobyt (ŠVVP)  

NOVÉ ! 



  

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom 

     očkovaní (ak tento údaj chýba, nebude možné začať konanie o prijatí daného dieťaťa) 

 odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (môže byť súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti),  

 vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré  obsahuje informácie o ŠVVP daného 

     dieťaťa 

 odporúčania, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie o prijatí dieťaťa z pedagogického, personálneho, priestorového alebo 

     aj materiálno-technického hľadiska) 

Prijímanie detí so ŠVVP - k žiadosti o prijatie zákonný zástupca prikladá 



NOVÉ ! 

 prijatí dieťaťa do MŠ  

 prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt 

 prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ, ak nejde o PPV 

 oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o PPV 

 povolení individuálneho vzdelávania dieťaťa, ak ide o PPV 

 pokračovaní plnenia PPV 

 predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o PPV  

 určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ, ktorej zriaďovateľom je 

    okresný úrad v sídle kraja, ak nejde o PPV 

Správny poriadok – § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. – riaditeľ školy rozhoduje o 



  

 výrok 

 odôvodnenie 

 poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a musia sa doručiť zákonnému zástupcovi dieťaťa  

     do vlastných rúk 

 Rozhodnutia vydané podľa § 38 ods. 5 – ods. 9 zákona č. 596/2003 Z. z.   

 Musia obsahovať 

V prípade súkromných a cirkevných materských škôl môže zákonný zástupca dieťaťa  

podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. 



(§ 16 ods. 2) školského zákona  

 riaditeľ školy má povinnosť vydať  osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania pre všetky deti, ktoré plnili PPV  

     od školského roku 2021/2022 

 ak bude dieťa pokračovať v plnení PPV, osvedčenie sa vydá len na konci školského roku, v ktorom pokračovalo 

     v plnení PPV 

 ak pôjde o dieťa, ktoré absolvuje individuálne vzdelávanie, osvedčenie bude vydávať kmeňová škola 

Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania – doklad o získanom vzdelaní 



 

 oznámiť prijatie dieťaťa na PPV riaditeľovi spádovej MŠ - § 59a ods. 3 školského zákona 

 oznámiť obci (trvalý pobyt dieťaťa) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta príslušného trvalého pobytu  

     alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie PPV –  

     § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z.  

 riešiť zanedbávanie riadneho plnenia PPV dieťaťa (§ 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa)  



 prihlásiť dieťa na plnenie PPV 

 dbať o riadne plnenie PPV 

 neumožňovať dieťaťu (PPV) neospravedlnene vynechať  z MŠ viac ako päť dní v mesiaci 

 

  

Sankčný nástroj 

Ako sankčný nástroj voči rodičom detí, ktorí nedbajú o riadne plnenie PPV dieťaťa sa upravuje osobitný príjemca 

(obec trvalého alebo prechodného pobytu, alebo ak je na to odôvodnenie iná osoba). 



 

 vytvárať podmienky na plnenie PPV § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.  

 

 rozhodnúť v druhom stupni o veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ MŠ,  

     ktorej je obec zriaďovateľom  - § 6 ods. 25 zákona č. 596/2003 Z. z. 



 s nástupom 5-ročných detí vznikne regionálna kapacitná nedostatočnosť   

     (lokálny deficit miest v MŠ je aj dnes  - veľké obce/mestá) 

 ohrozenie možnosti pre zaradenie detí mladších 3, 4-ročných do MŠ, detí mladších ako 3 roky,  

     deti nezamestnaných rodičov 

 selekcia, nerovnováha medzi záujmom a reálnymi možnosťami (vytváranie poradovníkov),  

     nerovnaký prístup detí k výchove a vzdelávaniu 

 

 

.  

RIZIKÁ 

Dieťa nemá miesto v škole v mieste bydliska, v spádovej škole 



 vzdelávanie dieťaťa v najbližšej obci (§ 59a ods. 3 školského zákona) 

 vzdelávanie dieťaťa v zariadeniach predprimárneho vzdelávania registrovaných MŠVVaŠ SR  

     ODBORNOSŤ VZDELÁVANIA - požadovaná – reálna? 

 

 individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti dieťaťa na PPV v MŠ  

 

 

.  

MOŽNOSTI 

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má byť na PPV nebude čeliť sankciám v prípade neprijatia dieťaťa 

z dôvodu nedostatku kapacít. 



 Každý poskytovateľ/zriaďovateľ má riešiť zabezpečenie kvality edukácie súbežne s kapacitnou dostatočnosťou 

 kvantitou a kvalitou zodpovedajúce priestorové a materiálno technické vybavenie 

 odborná príprava učiteľov  predrimárneho vzdelávania (stredné i vysoké školy) 

 zabezpečenie predprimárneho vzdelávania zamestnancami spĺňajúcimi kvalifikačné požiadavky 

 

 Zistenia ŠŠI 

 neodbornosť vzdelávania – jedna z príčin opakovane identifikovaných nedostatkov kvality edukácie 

 výsledky školských inšpekcií v školskom roku 2018/2019 – 18,0 % učiteľov nespĺňalo kvalifikačné požiadavky 

 najmä súkromné školy – opakované zistenia – personálna štruktúra nezodpovedala spôsobu organizácie  

    výchovy a vzdelávania, počtu tried, detí 

Nutné podmienky 



 Každý poskytovateľ/zriaďovateľ  má riešiť zabezpečenie kvality edukácie súbežne s kapacitnou dostatočnosťou 

 systematický profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov (s ohľadom na aktuálne zámery školy a potreby 

     zamestnancov), 

 metodické usmerňovanie škôl (interné, externé) 

 realizácia podporných programov v školách reflektujúcich na reálne potreby  

    (s ohľadom na deti MRK, ŠVVP, pochádzajúce z jazykovo zmiešaného územia) 

 vytváranie podporných tímov (školský pedagóg, odborní zamestnanci), pedagogickí asistenti vo všetkých  

     školách 

 efektívne riadiace činnosti a účinný kontrolný systém v školách (evalvácia, objektívna sebareflexia) 

Predpoklady kvality edukácie 



 

 ľahšie zvládanie nárokov vzdelávacieho systému 

úspešnosť v systéme vzdelávania 

 prevencia predčasného ukončovania štúdia 

 uplatniteľnosť na trhu práce 

 kariérna úspešnosť  

 nepodnetné prostredie 

 neznalosť kultúrnych vzorcov správania 

 nezvládanie školského režimu 

 neporozumenie štátnemu jazyku 

  Pozitívne očakávania zavedenia PPV 

 lepšie výsledky edukácie detí 

 socializácia 

 individualizácia edukácie – inkluzívne vzdelávanie 

 motivácia k učeniu, k účasti na primárnom vzdelávaní   

Benefity zvlášť pre deti zo SZP a MRK 

extrémne ťažkosti vo vzdelávaní 
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