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MILÍ RODIČIA PREDŠKOLÁKOV
Blíži sa čas zápisov Vašich detí do ZŠ. V tomto období je aktuálna aj otázka školskej spôsobilosti
a zmien, ktoré sa týkajú novely školského zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2021.

 Čo robiť, ak máte dieťa, ktoré k 31.8.2021 dovŕši 6 rokov a v šk. roku
2021/2022 by malo nastúpiť do ZŠ?
Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dovŕši vek šesť rokov musí jeho zákonný
zástupca prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky. Zápis do ZŠ je povinný pre všetky
deti, aj tie, u ktorých rodič (zák. zástupca) bude žiadať o „odklad“ = o pokračovanie v plnení
povinného predprimárneho vzdelávania (ďalej len PPV).
Organizácia a obsah zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky je v plnej kompetencii
príslušnej základnej školy. Zápisy do ZŠ prebehnú v apríli 2021 - presný termín pre vami vybratú
školu určí zriaďovateľ ZŠ.

 Čo vás čaká v prípade detí, ktoré nedosahujú školskú spôsobilosť?
Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť („ešte nie je zrelé na školu“), zák. zástupca požiada
riaditeľa MŠ o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ. Riaditeľ
MŠ o tom vydá rozhodnutie. (Zmeny: Po novom už rodič nebude žiadať o „odklad“ riaditeľa ZŠ.
Pojem „odklad“ sa ruší.)
Dieťa, ktoré bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (po starom
„bude mať odklad“), začne školskú dochádzku v ZŠ plniť o rok neskôr, t.j. od 1. septembra 2022.
V prípade žiadosti o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania (t.j. ak chcete, aby
dieťa bolo zaškolené do ZŠ o rok neskôr) musí zákonný zástupca riaditeľovi MŠ doložiť:
o
o
o

informovaný súhlas zákonného zástupcu
písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie = dieťa
absolvuje vyšetrenie školskej spôsobilosti v CPPPaP* (resp. v CŠPP).

 Ako získam písomný súhlas z CPPPaP?
*

V prípade, že uvažujete o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania Vášho
dieťaťa (po starom o „odklade škol. dochádzky“), kontaktujte Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), kde požiadate o posúdenie školskej
spôsobilosti.
- Ak dieťa nebude dosahovať školskú spôsobilosť, CPPPaP rodičovi vydá súhlas k pokračovaniu
plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré odovzdáte riaditeľ/ke MŠ.
- O posúdenie školskej spôsobilosti môžete požiadať aj v prípade, ak máte nejasnosti alebo
otázky ohľadom zrelosti a pripravenosti Vášho dieťaťa v súvislosti s nástupom do školy.

 Ako prebieha posúdenie školskej spôsobilosti?
Posúdenie školskej spôsobilosti v našom centre prebieha individuálnou formou prispôsobenou
veku dieťaťa. Posudzuje sa napr. rozvoj poznávacích schopností, rečové schopnosti, zrelosť pre
písanie (jemná motorika a grafomotorika), pracovná zrelosť, sociálna a emocionálna zrelosť
dieťaťa... Rodičia samozrejme dostanú priestor na konzultáciu o výsledkoch vyšetrenia škol.
spôsobilosti a možnostiach, ako s dieťaťom ďalej pracovať, ktoré oblasti a akou formou ďalej
rozvíjať, aby bol nástup do školy pre dieťa čo najlepší.
Vaše dieťa môžete objednať v CPPPaP, Športová 40, Nové Mesto nad Váhom.
Objednať sa môžete:

telefonicky na čísle: 032/771 45 07, 0911 337 902

prostredníctvom formuláru na web stránke centra: www.cpppapnmv.sk (v časti O nás
-- Prihláška na vyšetrenie) alebo

zaslaním Žiadosti o posúdenie školskej spôsobilosti na e-mail: cpppapnmnv@gmail.com

 Čo robiť v prípade, ak mám záujem o predčasné zaškolenie môjho
dieťaťa?
O posúdenie školskej spôsobilosti požiadajte aj v prípade, ak uvažujete o „predčasnom“
začiatku plnenia školskej dochádzky v šk. roku 2021/2022 (týka sa detí, ktoré k 31.8.2021
nedovŕšia vek šesť rokov). V tomto prípade pôjde o výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky. Okrem písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie (CPPPaP) budete k predčasnému zaškoleniu potrebovať aj písomný súhlas
všeobecného lekára pre deti a dorast.

 Ako to bude s nultými a prípravnými ročníkmi?
Na základe novely školského zákona sa ruší nultý a prípravný ročník ZŠ. Prechodné ustanovenie
novely však umožňuje otvoriť nulté ročníky pre deti zo SZP a rovnako aj prípravné ročníky pre
deti so zdravotným znevýhodnením ešte jeden školský rok - v šk. roku 2021/2022.

