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Aplikačné informácie k úpravám vykonaným vo vyhláške Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 438/2020 Z. z., 

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 18 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. ustanovuje: 

 

Čl. I 

 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole 

v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 2 sa vypúšťajú odseky 3 až 5. 

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 3 a 4. 

Komentár  

V § 28 ods. 2 školského zákona účinného od 1. januára 20211, sú z hľadiska organizácie 

výchovy a vzdelávania ustanovené už len: 

- poldenná výchova a vzdelávanie a 

- celodenná výchova a vzdelávanie. 

Z uvedeného dôvodu sa z vyhlášky vypúšťajú obsolétne2 ustanovenia o týždennej 

a nepretržitej výchove a vzdelávaní.  

2. V § 3 sa vypúšťajú odseky 1, 2 a 4. 

Doterajšie odseky 3, 5 a 6 sa označujú ako odseky 1 až 3. 

Komentár 

Vzhľadom na znenie § 59a školského zákona sa vypúšťajú obsolétne a duplicitné ustanovenia 

odsekov 1 a 2 o prijímaní dieťaťa do materskej školy a procesoch spojených s predkladaním 

žiadostí o prijatí dieťaťa do materskej školy.  

Vypustením odseku 4 o zaraďovaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

do bežných tried materskej školy sa odstraňuje duplicita s textom tretej vety v § 28 ods. 8 

školského zákona. 

 

                                                           
1 Vo všetkých komentároch sa odvoláva na znenie príslušných ustanovení školského zákona účinných 

od 1. januára 2021. 

2 Obsolétny = zastaraný. 
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3. V § 3 ods. 2 prvej vete sa za slovo „znevýhodnenia“ vkladajú slová „uvedeného v § 2 

písm. k) zákona“. 

Komentár 

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá súvisí s vypustením pôvodného odseku 4 v ktorom 

bola zavedená legislatívna skratka „dieťa so zdravotným znevýhodnením“. V nadväznosti na 

uvedenú úpravu sa do tohto odseku (ide o pôvodný odsek 5) vkladá odkaz na príslušné 

ustanovenie školského zákona, aby bolo zrejmé o aké druhy zdravotného znevýhodnenia má 

ísť. 

4. V § 4 ods. 1 druhej vete a § 7 ods. 6 písm. e) sa číslo „10“ nahrádza číslom „9“. 

Komentár 

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na znenie § 28 školského zákona, v ktorom 

sa najvyššie počty detí v triede detí podľa určitého veku určujú v odseku 9 nie v odseku 10. 

V odseku 10 sa najvyššie počty detí v triede detí podľa určitého veku určovali v pôvodnom 

znení školského zákona. 

5. V § 4 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.“. 

Komentár 

Uvedená právna úprava súvisí s tým, že v § 28 ods. 9 písm. a) školského zákona je 

s účinnosťou od 1. januára 2020 ustanovený najvyšší počet detí v triede vo veku dva roky až 

tri roky.  

6. V § 4 sa vypúšťajú odseky 3 až 5 a 8. 

Doterajšie odseky 6, 7 a 9 sa označujú ako odseky 3 až 5. 

Komentár 

Vzhľadom na znenie § 28 ods. 2 a 8 školského zákona sa vypúšťajú obsolétne ustanovenia 

o počte detí v triedach s týždennou a nepretržitou výchovou a vzdelávaním a ustanovenie 

o individuálnej logopedickej činnosti. Ustanovenie o logopedickej činnosti sa z vyhlášky 

vypúšťa kvôli duplicite s textom poslednej vety § 28 ods. 8 školského zákona. 

7. V § 4 odsek 4 znie: 

„(4) V triede, v ktorej sa deti učia cudzí jazyk, pracujú učitelia, ktorí spĺňajú kvalifikačné 

predpoklady podľa osobitného predpisu.1)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:„1) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.“. 

Komentár 

Ustanovenie nového odseku 4 (pôvodného odseku 7) o triede, v ktorej sa vyučuje cudzí jazyk 

sa upravuje vzhľadom na znenie § 28 ods. 8 školského zákona. Toto ustanovenie sa tiež 

zosúlaďuje so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  



3 

 

Kvalifikačné predpoklady učiteľov pracujúcich v triedach, v ktorých sa deti učia cudzí jazyk 

sú konkretizované v 1. diele – Učiteľ školy a školského zariadenia, I. Časti – Učiteľ materskej 

školy, v Oddiele C – Úplné stredné vzdelanie bod 9 prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

8. § 6 vrátane nadpisu znie: 

„§ 6 

Poradné orgány riaditeľa 

(1) Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-

organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti. Členmi pedagogickej rady sú všetci 

pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci materskej školy. 

(2) Metodické združenie je poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-

didaktické otázky výchovno-vzdelávacej činnosti pri tvorbe alebo inovácii školského 

vzdelávacieho programu a rozvíjaní profesijných kompetencií pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov materskej školy. Metodické združenie možno 

zriadiť, ak má materská škola najmenej dve triedy. Členmi metodického združenia sú 

všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci materskej školy. Metodické 

združenie vedie učiteľ, ktorý vykonáva pracovnú činnosť najmenej päť rokov.“. 

Komentár 

Novým ustanovením § 6 ods. 1 sa spresňuje poslanie pedagogickej rady ako poradného 

orgánu riaditeľa. Vzhľadom na to, že vo viacerých materských školách okrem pedagogických 

zamestnancov (učiteľov a asistentov učiteľa) pôsobia aj rôzni odborní zamestnanci, ktorí 

významným spôsobom ovplyvňujú predprimárne vzdelávanie detí, ustanovuje sa, že členmi 

pedagogickej rady sú aj títo odborní zamestnanci. 

Prvá veta v odseku 2 charakterizuje poslanie metodického združenia v materskej škole 

a jeho postavenie ako ďalšieho možného poradného orgánu riaditeľa materskej školy. 

V druhej vete odseku 2 je ustanovené zriaďovanie metodického združenia ako možnosť, 

nie ako povinnosť. Metodické združenia sa môže zriadiť v najmenej dvojtriednych 

materských školách, ak tak rozhodne riaditeľ materskej školy. Vzhľadom na to, že nové 

ustanovenie o možnosti, nie povinnosti, zriaďovať metodické združenie platí od 1. januára 

2021, od tohto istého dátumu je možné už existujúce metodické združenie aj zrušiť. 

Ak si riaditeľ materskej školy formálne nezriadi metodické združenie, pedagogicko-

didaktické otázky výchovno-vzdelávacej činnosti pri tvorbe alebo inovácii ŠkVP 

a rozvíjaní profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov materskej 

školy môže prerokúvať aj pedagogická rada. 

9. V § 7 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta. 

Komentár 

Vzhľadom na znenie § 28 ods. 2 školského zákon účinné od 1. januára 2021 sa vypúšťa 

obsolétne ustanovenie o týždennej a nepretržitej výchove a vzdelávaní. 
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10. V § 7 ods. 9 prvej vete sa vypúšťajú slová „na základe plánu práce školy“. 

Komentár 

Uvedený text sa z textu odseku 9 vypúšťa z dôvodu jeho obsolétnosti, pretože plán práce 

školy podľa ustanovenia § 11 ods. 3 školského zákona, už nepatrí k povinne vedenej 

pedagogickej dokumentácii. 

11. V § 9 odsek 4 znie: 

„(4) Ďalšiu dokumentáciu materskej školy tvorí aj 

a) zápisnica z rokovania pedagogickej rady, 

b) zápisnica z rokovania metodického združenia, ak je zriadené, 

c) plán kontroly výchovno-vzdelávacej činnosti,  

d) denný poriadok,  

e) záznam z pedagogickej diagnostiky,  

f) dokumentácia o aktivitách podľa § 28 ods. 16 zákona.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa. 

Komentár 

V záujme zníženia administratívnej záťaže učiteľov materských škôl sa spomedzi ďalšej 

dokumentácie vypúšťa viacero jej druhov. Druhým dôvodom úpravy ustanovenia § 9 ods. 4 je 

skutočnosť, že viaceré druhy dokumentácie patria k dokumentácii, ktorej vedenie sa vyžaduje 

podľa iných právnych predpisov. 

V nasledujúcom texte uvádzame prehľad o tom: 

a) vedenie ktorej ďalšej dokumentácie už nebude od 1. januára 2021 povinné a 

b) vedenie ktorých druhov dokumentácie bude naďalej vyplývať z iných právnych 

predpisov. 

Ad a) 

Od 1. januára 2021 sa už nemusí formálne viesť dokumentácia s názvom rokovací poriadok 

pedagogickej rady. Postavenie a poslanie pedagogickej rady je ustanovené v § 6 ods. 1 

tejto vyhlášky.  

Spôsob rokovania, frekvenciu, spôsob hlasovania, prijímania odporúčaní, záverov atď. 

z pedagogickej rady si môžu materské školy určiť na prvej pedagogickej rade v danom 

školskom roku bez toho, aby o tom museli mať vypracovaný osobitný rokovací poriadok. 

Pravidlá rokovania pedagogickej rady sa zapíšu v zápisnici a podľa potrieb sa aktualizujú, 

upravujú alebo menia. 
 

Ad b) 

Od 1. januára 2021 vedenie nasledovných druhov dokumentácie bude vyplývať len z iných 

právnych predpisov: 

- správy z kontrolnej činnosti štátnej školskej inšpekcie sú podľa § 13 ods. 11 

zákona č. 596/2003 Z. z. uložené po vykonaní školskej inšpekcie v materskej škole; 
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evidujú podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- evidencia pracovného času zamestnancov sa vedie podľa § 99 zákona č. 311/2001 

Z. z. Zákonník práce, 

- evidencia úrazov detí a úrazov zamestnancov sa eviduje podľa § 17 ods. 4 zákona 

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- prehľad o rozsahu vyučovacej činnosti a kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických a odborných zamestnancov sa uvádza v pracovnom poriadku, 

ktorého vypracovanie ustanovuje § 12 zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

- plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov je obsolétny názov 

ročného plánu vzdelávania, ktorý sa vypracúva podľa § 40 ods. 5 zákona 

č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- evidencia pošty je obsolétny názov evidencie registratúry, ktorá sa vedie podľa 

zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

- pracovný poriadok sa v materských školách, ktoré sú právnymi subjektmi, vypracúva 

podľa § 12 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov. Podľa § 12 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme zamestnávateľ vydá pracovný poriadok po predchádzajúcom 

súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný. Zákon č. 552/2003 Z. z. 

neustanovuje povinný obsah pracovného poriadku a je na zamestnávateľovi (a ak 

je u zamestnávateľa aj zástupca zamestnancov, aj na zástupcovi zamestnancov), čo 

sa do pracovného poriadku uvedie, čo považujú za potrebné a zmysluplné. 

Základným zmyslom pracovného poriadku je uviesť povinnosti zamestnancov, 

ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej 

zmluvy.  

Za vypracovanie pracovného poriadku e v materských školách, ktoré nie sú 

právnymi subjektmi, zodpovedá zriaďovateľ, ktorý je zároveň aj 

zamestnávateľom., 
- evidencia inventára sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, 

- registratúrny poriadok sa vedie podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. II 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

Komentár 

Účinnosť vyhlášky sa ustanovila na 1. januára 2021, vzhľadom na účinnosť čl. I zákona 

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 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, t. j. na zavedenie povinného predprimárneho 

vzdelávania. 
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