Najčastejšie kladené otázky
Registrácia zariadení predprimárneho vzdelávania

1. Sme zariadenie, ktoré nemá pridelené IČO. Čo máme napísať do príslušnej kolónky?
Ako je uvedené vo formulári IČO zariadenia sa uvádza iba v tom prípade, ak ho má zariadenie
pridelené. Kolónku necháte nevyplnenú.

2. Zatiaľ nemáme web stránku, vo formulári je uvedené, že ju treba napísať. Môžeme uviesť
FB stránku?
Ako je uvedené vo formulári web stránka zariadenia sa uvádza iba v tom prípade, ak ju má
zariadenie zriadenú. Ak nie, kľudne uveďte FB zariadenia.

3. Musíme obci zasielať zoznam detí, ktorým poskytujeme povinné predprimárne
vzdelávanie, v tom ktorom zariadení predprimárneho vzdelávania)?
Áno. Podľa § 161 ods. 8) školského zákona „Zariadenie predprimárneho vzdelávania oznamuje
obci podľa trvalého pobytu detí, zoznam detí, ktorým poskytuje povinné predprimárne
vzdelávanie.“

4. V prípade, ak máme nejasnosti pri zasielaní a predkladaní žiadostí o zápis do registra, na
koho sa máme obrátiť?
Kontaktujte nás prosím mailom na adresu viera.hajdukova@minedu.sk. V prípade
technických problémov kontaktujte prosím call centrum ministerstva.

5. Týka sa táto registrácia aj materských škôl/základnej školy s materskou školou, ktorá je už
zaradená v sieti a teraz zriaďuje nový priestor (na vybavenie tohto priestoru budú použité
financie z rozvojového projektu PREDŠKOLÁCI), v ktorom sa bude poskytovať povinné
predprimárne vzdelávanie?
Táto registrácia sa materských škôl (ani ZŠ s MŠ, ani spojených škôl, ktoré majú organizačnú
zložku materská škola) zaradených v sieti škôl a školských zariadení SR (bez ohľadu na ich
zriaďovateľa) netýka.
Týka sa len zariadení, ktoré doposiaľ sú:
-

prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku
dieťaťa, ak nie sú zariadeniami starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, alebo
zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak nie sú
materskými školami podľa školského zákona; ani žiadnym druhom školského zariadenia
podľa školského zákona; nie sú zariadeniami starostlivosti o deti do troch rokov veku

dieťaťa; nie sú prevádzkarňami, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti
do šesť rokov veku dieťaťa a nie sú ani prevádzkarňami, v ktorých sa prevádzkuje živnosť
výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, zariadením sociálnych služieb alebo
zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Vo všeobecnosti tieto zariadenia označujeme ako tzv. „nesieťové škôlky“.
Zriadenie takejto novej triedy nepodlieha zmenám v sieti podľa § 18 ods. 6 a 7 zákona
č 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o zriadenie priestoru, ktorý bude môcť
podľa § podľa § 161lods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 273/2021 Z. z. účinného od 10. 07.
2021 slúžiť ako trieda na poskytovanie povinného predprimárneho vzdelávania do 31. augusta
2024.

