
„Som presvedčený o tom, že zavedenie 
povinného predprimárneho vzdelávania pomôže 
všetkým deťom, no pre tie z marginalizovaných 
rómskych komunít môže znamenať výrazný 
pozitívny zvrat v ich živote.“

Slovensko patrí medzi krajiny s dlhodobým problémom s predškolskou dochádzkou. 
V porovnaní s inými krajinami EÚ tak výrazne zaostáva v pripravenosti detí na nástup do 
prvého ročníka základnej školy.

Podľa Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) v súčasnosti chodí do materskej 
školy len každé tretie rómske dieťa. Problematické to však je aj medzi viacerými národ-
nostnými menšinami, či už v Bratislave, alebo iných mestách na západe krajiny. Absencia 
predškolského vzdelávania pritom môže viesť ku problémom so slovenčinou alebo nie-
ktorými sociálnymi návykmi.

Predškolská dochádzka pomáha dosiahnuť zaškolenosť u  detí z  marginalizovaných 
rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia a zvýšiť ich spôsobilosť 
pri nástupe do základnej školy. Zároveň pomáha budovať súdržné komunity a obmedzu-
je nesprávne zaraďovanie detí do špeciálnych základných škôl.

Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania vytvára rovnosť šancí na vzdelanie 
pre všetkých a je preto zásadným krokom k odstráneniu rozdielov a lepším výsled-
kom našich žiakov v medzinárodných hodnoteniach.
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Novela školského zákona
• Zavádza rok povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti.
• Vstúpi do účinnosti 1. januára 2021.
• Paralelne ruší nulté ročníky na základných školách.
• Podporila vzdelávanie v domácom prostredí a alternatívne formy vzdelávania. 
• Pomôže lepšej diagnostike detí a  predchádzaniu ich nesprávneho zaraďovania  

do špeciálnych škôl.

Ďalšie kroky
• Bola zriadená poradná skupina, ktorá má za úlohu nastavenie podporných opatrení k zákonu 

o povinnej predškolskej výchove.
• Po schválení novely zákona je potrebné dobudovať škôlky, prijať nových učiteľov a asistentov 

a gradovať úsilie pri práci s rodinami.
• Týmito krokmi sa postupne rozšíri povinná predškolská výchova vekovo smerom nadol tak, 

ako to majú v okolitých krajinách.

Otázky a odpovede
Máme dostatočné kapacity na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania? 
Kapacity pre prijatie viacerých detí sa postupne vytvárajú. Ministerstvo pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR ako aj Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo viacero výziev na podporu financovania 
ich rozvoja. Rovnako Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity roky sprístupňuje mestám 
a obciam zdroje, aby sa dobudovali chýbajúce kapacity. Odhadom má v škôlkach vzniknúť 8.000 
nových miest.

Aké ďalšie zmeny prinesie novela školského zákona? 
Novela myslí aj na ľudí, ktorí budú deti vzdelávať v domácom prostredí. Na kvalifikáciu im bude 
stačiť stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou. Zároveň určuje presné počty detí, ktoré 
môžu byť v triedach, ráta so zrušením nultých ročníkov na základných školách a v istých prípa-
doch aj s preplatením nákladov spojených s cestovaním detí do škôlok a škôl.

Sú škôlky dostatočným riešením inkluzívneho vzdelávania? 
Inkluzívne vzdelávanie vyžaduje komplexný prístup. Už teraz sa vo vyše 100 škôlkach realizuje 
národný projekt PRIM – podpora predprimárneho vzdelávania. Cieľom projektu je vytvárať in-
kluzívne prostredie v materských školách  a zabezpečiť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne detí 
z marginalizovaných rómskych komunít aj vďaka zapojeniu a práci s rodinami.

Funguje povinné predprimárne vzdelávanie aj v iných krajinách? 
V zahraničí nie sú povinné škôlky žiadnou novinkou. Povinnú predškolskú dochádzku schválili 
viaceré okolité krajiny. Maďarsko zavŕšilo tento proces za menej ako desať rokov a zaviedlo tretí 
povinný predškolský rok. Česko sa za niekoľko rokov nastavilo na druhý predškolský rok.
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