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Materská škola
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Zariadenie predprimárneho vzdelávania

Dokumentácia v zariadení predprimárneho vzdelávania

ČO SA DOZVIETE
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 podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, 

estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie

 pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí

 zriaďuje sa spravidla pri počte 10 detí

 uskutočňuje V a V podľa ŠkVP

 poskytuje poldennú alebo celodennú V a V

 poskytuje PPV od školského roku 2021/2022

 PPV plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania                                                                       

v pracovných dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny denne,                                                                        

okrem času školských prázdnin;                                                                                               

tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa 

na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin

MATERSKÁ ŠKOLA
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 predprimárne vzdelávanie sa môže uskutočňovať so súhlasom riaditeľa aj s priamou účasťou 

zákonných zástupcov alebo nimi splnomocnenej osoby na V a V

 môže pôsobiť aj asistent učiteľa a odborní zamestnanci

• posilnenie princípu inklúzie možnosťou zabezpečenia všestrannej odbornej pomoci každému dieťaťu 

s rešpektovaním jeho vzdelávacích a špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb

 individuálnu logopedickú činnosť zabezpečuje logopéd,                                                                        

ktorý je zamestnancom zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

 dieťa od dovŕšenia 2 rokov veku možno prijať na predprimárne vzdelávanie,                                                    

ak sú vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky

 deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa spravidla zaraďujú do samostatnej triedy

 deti so ŠVVP sa zaraďujú do tried spolu s ostatnými deťmi alebo do samostatných tried pre deti so ŠVVP

 do samostatnej triedy pre deti so ŠVVP nemožno zaradiť dieťa výlučne z dôvodu, že pochádza zo SZP

 ak samostatnú triedu tvoria len deti zo SZP, v triede môže byť najviac 16 detí 

 samostatné triedy možno vytvárať aj pre deti, ktoré sa učia cudzí jazyk

 najvyšší počet detí je 12
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 údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b) školského zákona

 meno a priezvisko dieťaťa

 dátum a miesto narodenia

 adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu

 rodné číslo

 štátna príslušnosť

 národnosť

 meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu zákonných zástupcov

 adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie

 formu organizácie V a V podľa § 28 ods. 2 školského zákona (celodenná, poldenná)

 vyučovací jazyk, v ktorom má byť predprimárne vzdelávanie poskytované

Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj prostredníctvom:

 elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ

 elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom1/2022

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie obsahuje:



6

MATERSKÁ ŠKOLA

 orgán miestnej štátnej správy v školstve určí MŠ, v ktorej bude plniť PPV dieťa, ktoré

 nie je možné prijať do MŠ podľa odsekov 1 až 3

 nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike

• rozširuje sa kompetencia regionálneho úradu školskej správy určiť pre dieťa,                                                                                                                   

pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné,                                                                             

ktoré nebude môcť byť prijaté do spádovej MŠ                                                                                 

alebo do MŠ vybranej zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia 

z kapacitných dôvodov, MŠ na plnenie PPV

§ 59a ods. 4 školského zákona
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 v lokalitách s nedostatkom priestorových kapacít MŠ sa PPV môže poskytovať do 31. 08. 2024                                   

aj v iných priestoroch zabezpečených zriaďovateľom (obec/mesto; fyzická aj právnická osoba; cirkev a náboženská 

spoločnosť) , a to len so súhlasom príslušného RÚVZ a príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve 

(príslušný regionálny úrad školskej správy – odbor školstva)

 tieto priestory sa nevedú v sieti škôl a školských zariadení ako elokované pracoviská 

• každý takýto priestor je administratívne pričlenený buď k už existujúcej MŠ v danej obci, ktorá je zaradená v sieti          

alebo k najbližšej MŠ v susednej obci, ak sa na tejto veci dohodnú starostovia/starostky daných obcí

 PPV v nich poskytuje MŠ určená zriaďovateľom

MATERSKÁ ŠKOLA

§ 161l ods. 1 školského zákona
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 obec určí VZN spádovú MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce                                                                   

pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia PPV

 ak je obec zriaďovateľom viacerých MŠ,                                                                                        

VZN určí pre každú spádovú MŠ časť svojho územia 

 ak obec nemá zriadenú MŠ,                                                                                                     

môže uzavrieť písomnú dohodu s inou obcou o spádovej MŠ

SPÁDOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA

§ 8a zákona č. 596/2003 Z. z. 

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

 PPV plní dieťa v MŠ – spádovej MŠ v obci, v ktorej má trvalý pobyt,                                                             

ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú MŠ

§ 59a ods. 1 školského zákona
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 vysoká škola alebo ústredný orgán štátnej správy môže zriadiť MŠ len pre deti osôb, 

ktoré sú v štátnozamestnaneckom pomere, pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu                                                    

k zriaďovateľovi MŠ

 Ministerstvo obrany SR môže zriadiť MŠ aj pre deti profesionálnych vojakov vykonávajúcich štátnu službu                       

v služobnom pomere k SR 

 vysoká škola a ústredný orgán štátnej správy má právo na zabezpečenie financovania 

podľa osobitného predpisu, len ak ide o PPV

ZRIADENIE MŠ

§ 19 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z.
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ZRIADENIE ŠKOLY

§ 20 ods. 1, 2, 3, 4, 5 zákona č. 596/2003 Z. z.

 školu možno zriadiť ako jednu právnickú osobu s viacerými organizačnými zložkami, ktorými je spojenie akejkoľvek 

kombinácie MŠ, ZŠ, SŠ alebo školského zariadenia; organizačné zložky takto zriadenej spojenej školy nie sú právnické osoby

 na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo dohody zriaďovateľov sa môžu školy rôzneho druhu a typu a školské zariadenia 

spojiť do jednej právnickej osoby; zriaďovateľom takto zriadenej spojenej školy je zriaďovateľ, na ktorom sa zriaďovatelia 

dohodnú; organizačné zložky takto zriadenej spojenej školy nie sú právnické osoby

 ak sa spojí škola so školským zariadením podľa odseku 2, školské zariadenie sa stáva súčasťou školy

 spojeniu škôl alebo školských zariadení podľa odseku 2 musí predchádzať ich vyradenie zo siete a ich následné zrušenie;

právnická osoba podľa odseku 2 sa zriaďuje ako spojená škola po zaradení do siete 

 právnická osoba podľa odseku 1 alebo 2 sa člení na organizačné zložky, ktorými sú jednotlivé školy a vedie sa v sieti 

so všetkými organizačnými zložkami; na dokladoch o získanom vzdelaní sa uvádza len príslušný druh a typ školy, 

ktorá je organizačnou zložkou; rozhodnutia vo VaV a doklady o získanom vzdelaní podpisuje riaditeľ
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ŠKOLA S ORGANIZAČNÝMI ZLOŽKAMI

§ 20 ods. 6, 7 zákona č. 596/2003 Z. z.

 PRÁVNICKÚ OSOBU RIADI JEDEN RIADITEĽ, ktorý, ak ide o kombináciu SŠ s inou školou alebo s inými školami 

alebo školskými zariadeniami, spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v SŠ

 ak ide o kombináciu ZŠ s MŠ alebo školskými zariadeniami, riaditeľ spĺňa kvalifikačné predpoklady 

na výkon pracovnej činnosti v ZŠ

 RIADITEĽ PRÁVNICKEJ OSOBY USTANOVUJE ZÁSTUPCU RIADITEĽA PRE KAŽDÚ ŠKOLU 

alebo školské zariadenie, ktoré sú organizačnou zložkou

 na zástupcu riaditeľa sa vzťahujú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti uvedené v § 3 ods. 5.

 AK JE ORGANIZAČNOU ZLOŽKOU MŠ, ZÁSTUPCA RIADITEĽA PRE MŠ MUSÍ SPĹŇAŤ 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY NA VÝKON PRACOVNEJ ČINNOSTI V MŠ

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/#paragraf-3.odsek-5


12

ŠKOLA S ORGANIZAČNÝMI ZLOŽKAMI

§ 20 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z.

 pri spojení škôl alebo školských zariadení podľa odseku 2

a) práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov a iné právne vzťahy 

jednotlivých škôl alebo školských zariadení prechádzajú na školu, ktorá vznikla ich spojením, 

odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zaradení školy do siete

b) ZRIAĎOVATEĽ OBSADÍ FUNKCIU RIADITEĽA BEZ VÝBEROVÉHO KONANIA 

NA ČAS DO VYMENOVANIA NOVÉHO RIADITEĽA PO ÚSPEŠNOM VYKONANÍ VÝBEROVÉHO KONANIA,                                                        

A TO NAJDLHŠIE NA ŠESŤ MESIACOV

c) nová rada školy sa ustanoví najneskôr do troch mesiacov od vzniku školy
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ŠKOLSKÝ KLASTER
§ 20a zákona č. 596/2003 Z. z.

1. na základe dohody zriaďovateľov sa môžu MŠ, ZŠ, ZUŠ a školské zariadenia združiť do jednej právnickej osoby;                         

zriaďovateľom združenia škôl a školských zariadení sú všetci zriaďovatelia spoločne

2. školy a školské zariadenia, ktoré sú združené v združení, zostávajú právnickými osobami

3. pri združení škôl alebo školských zariadení zriaďovatelia vo vzájomnej dohode najmä

a) určia zriaďovateľa, ktorý je splnomocnený na vykonávanie všetkých úkonov týkajúcich sa 

združenia škôl a školských zariadení

b) vymedzia vzájomné vzťahy vrátane finančného zabezpečenia V a V v jednotlivých školách a školských zariadeniach 

a majetkových vzťahov

c) určia organizačnú štruktúru združenia škôl a školských zariadení

d) upravia práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov škôl a školských zariadení združených v združení

e) upravia postup pri obsadení funkcie štatutárneho orgánu združenia škôl a školských zariadení

4. združeniu škôl a školských zariadení nepredchádza ich vyradenie zo siete;                                                                                                    

právnická osoba sa zriaďuje po zaradení združenia škôl a školských zariadení do siete podľa § 18 ods. 9

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/#paragraf-18.odsek-9


DETI V MATERSKEJ ŠKOLE

§ 28 ods. 9 písm. a) – e) školského zákona

Najvyšší počet detí v triede MŠ je:

 18 v triede pre deti vo veku 2 roky až 3 roky

 20 v triede pre deti vo veku 3 roky až 4 roky

 21 v triede pre deti vo veku 4 roky až 5 rokov

 22 v triede pre deti vo veku 5 rokov až 6 rokov

 21 v triede pre deti vo veku 2 roky až 6 rokov

§ 28 ods. 10 písm. a) – d) školského zákona

Najvyšší počet detí v triede sa môže zvýšiť o 3 deti z dôvodu:

 zmeny trvalého pobytu dieťaťa

 zaradenia dieťaťa len na adaptačný pobyt 

alebo len na diagnostický pobyt v MŠ

 pokračovania plnenia PPV v MŠ

 zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o V a V v MŠ
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 pri určovaní počtu detí v triede sa môže zohľadniť počet detí v triede mladších ako tri roky

§ 28 ods. 11 školského zákona



DOKUMENTÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

§ 1

Pedagogická dokumentácia

a) triedna  kniha

b) osobný spis dieťaťa

c) denný poriadok

§ 4 

Ďalšia dokumentácia MŠ

a) zápisnica z rokovania PR

b) zápisnica z rokovania MZ, ak je zriadené

c) záznam z pedagogického diagnostikovania

d) dokumentácia o aktivitách podľa § 28 ods. 16 školského zákona 

§ 7 

 organizačný poriadok 

 dokumentácia podľa osobitných predpisov 

napríklad § 84 Zákonníka práce, § 16 ods. 3 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, § 12 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, § 153 školského zákona

Vyhláška č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii



DOKUMENTÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Vyhláška č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

§ 3 ods. 1 

Pedagogická dokumentácia detí so ŠVVP

a) správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa so ŠVVP

1. psychologické vyšetrenie

alebo 

2. psychologické vyšetrenie a špeciálnopedagogické vyšetrenie

b) individuálny vzdelávací program dieťaťa so ŠVVP

§ 8 ods. 1

 návrh na vzdelávanie dieťaťa so ŠVVP obsahuje do 31. decembra 2024 aj písomné vyjadrenie ku školskej integrácii

§ 3 ods. 2 

Správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa so ŠVVP obsahuje najmä

a) druh špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby dieťaťa

b) bariéry, ktoré dieťa nedokáže prekonať samostatne

c) potrebu prítomnosti asistenta učiteľa počas VVČ 

a rozsah prítomnosti asistenta učiteľa počas VVČ

d) vzdelávací program, podľa ktorého sa má dieťa vzdelávať, 

alebo potrebu vypracovania IVP



VEDENIE DOKUMENTÁCIE

§ 5 ods. 1 

vedú sa v listinnej podobe alebo ako elektronické dokumenty autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom 

vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým sa pripojí 

kvalifikovaná elektronická časová pečiatka

§ 5 ods. 5 

 správu z diagnostického vyšetrenia dieťaťa a písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie možno vydať ako elektronický dokument, 

ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou 

elektronickou pečaťou, ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka

§ 5 ods. 2 

 triedna kniha vedená elektronicky sa na konci školského roka vytlačí v listinnej podobe, 

podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky školy

Vyhláška č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

 triedna  kniha  osobný spis dieťaťa



VEDENIE DOKUMENTÁCIE (jazyk)

Pedagogická dokumentácia

dvojjazyčne (v JSL a JNM)

 triedna  kniha

 osobný spis dieťaťa

 denný poriadok Ďalšia dokumentácia MŠ

 zápisnica z rokovania PR – v JSL

 zápisnica z rokovania MZ – v JSL alebo v JNM

 záznam z pedagogického diagnostikovania – v JSL alebo v JNM

 dokumentácia o aktivitách podľa § 28 ods. 16 školského zákona – v JSL

3. časť

 návrh na vzdelávanie dieťaťa so ŠVVP – v JSL

1. časť

4. časť

Príloha k vyhláške č. 21/2022 Z. z. 
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 RIADITEĽ

a) materskej školy

b) základnej školy

c) strednej školy

d) školy s organizačnými zložkami

ORGÁN VEREJNEJ MOCI

§ 38a ods. 2 zákona 596/2003 Z. z.



PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE V a V

 v triede s poldennou V a V vykonáva VVČ 1 učiteľ MŠ

 v triede s celodennou V a V vykonávajú VVČ striedavo na zmeny 2 učitelia MŠ

 ak je v triede viac ako 10 detí mladších ako 3 roky, 

ich V a V zabezpečujú striedavo na zmeny 3 učitelia MŠ

§ 3 ods. 2 vyhlášky č. 541/2021 Z. z. o MŠ

20



PERSONÁLNE PODMIENKY

§ 28 ods. 14 školského zákona

 pedagogický asistent

 školský digitálny koordinátor 

 odborní zamestnanci 

 školský podporný tím 

 zdravotnícky pracovník

21

v MŠ môže pôsobiť aj 

 tam, kde to tento zákon umožňuje môže byť v škole deťom tejto školy 

poskytovaná zdravotná starostlivosť, a to zdravotníckymi pracovníkmi, 

ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu s príslušnou školou a ktorí spĺňajú 

podmienky na výkon zdravotníckeho povolania lekár, sestra, verejný 

zdravotník alebo zdravotnícky záchranár podľa osobitného predpisu

 zdravotnícky pracovník podľa odseku 1 poskytuje dieťaťu školy                   

zdravotnú starostlivosť výlučne na základe informovaného súhlasu 

zákonného zástupcu

§ 152a ods. 1, 2 školského zákona



ZARIADENIE PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

§ 161l ods. 4 školského zákona

22

 POSKYTUJE PPV V ROZSAHU NAJMENEJ 4 HODINY DENNE

• rozsah je zhodný s minimálnym rozsahom PPV poskytovaného v MŠ zaradených v sieti kôl a školských zariadení

 plnenie PPV kontroluje ŠŠI

• ak sa pri výkone školskej inšpekcie zistia závažné nedostatky pri poskytovaní PPV, 

dotknuté zariadenie predprimárneho vzdelávania bude z registra zariadení predprimárneho vzdelávania 

na návrh hlavného školského inšpektora vymazané,                                                                                

čím stratí oprávnenie poskytovať PPV a vydávať osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania 

§ 161l ods. 9 školského zákona



ZARIADENIE PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

 podmienka absolvovania PPV                                                  

sa do 31. augusta 2024 považuje za splnenú,                        

ak dieťa pre ktoré je predprimárne vzdelávanie 

povinné navštevuje zariadenie predprimárneho 

vzdelávania vedené v registri predprimárneho 

vzdelávania

§ 161l ods. 5 školského zákona

 ak dieťa po dovŕšení 6 roku nedosiahlo školskú 

spôsobilosť, môže pokračovať v plnení PPV                          

v zariadení predprimárneho vzdelávania                                                                    

na základe písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie, všeobecného lekára pre deti  a dorast s informovaným 

súhlasom zákonného zástupcu  alebo zástupcu zariadenia

 ak dieťa po pokračovaní plnenia PPV nedosiahlo                       

školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra,                           

ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dosiahlo                                         

7 rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ 

23

§ 161l ods. 2 školského zákona



 oznamuje obci, podľa trvalého pobytu detí, 

zoznam detí, ktorým poskytuje PPV

 vydáva osvedčenie                                                           

o získaní predprimárneho vzdelávania                                             

ZARIADENIE PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

§ 161l ods. 8 školského zákona § 161l ods. 10 školského zákona

§ 161l ods. 6 písm. a) – e) školského zákona

DOKUMENTÁCIA

 triedna kniha

 osobný spis dieťaťa

 program povinného predprimárneho vzdelávania

 doklad o prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie

 osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania



ZARIADENIE PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

 ministerstvo školstva zapíše do registra zariadení predprimárneho vzdelávania zariadenie pre deti a mládež, 

ak zriaďovateľ predloží:

 rozhodnutie príslušného RÚVZ  o uvedenie priestorov zariadenia predprimárneho vzdelávania                              

do prevádzky

 program PPV, ktorý je v súlade s princípmi a cieľmi V a V a so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie

 doklady, ktoré preukazujú personálne zabezpečenie PPV osobami spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady 

na výkon pracovnej činnosti učiteľa MŠ                 
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§ 161l ods. 3 písm. a), b), c) školského zákona

 register zariadení predprimárneho vzdelávania vedie ministerstvo školstva 
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NEZNAMENÁ PRIAMU ÚMERU DOBRÉHO ČI NEDOBRÉHO FUNGOVANIA A EFEKTIVITY PROCESOV V ŠKOLE

 O FUNKČNOSTI SVEDČÍ KVALITA KĽÚČOVÝCH PROCESOV

(nie formálne prvky, ktoré nemajú vplyv na kvalitu týchto procesov)

STAV DOKUMENTÁCIE 

MATERSKEJ ŠKOLY                                                 

ZARIADENIA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
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