OBEC LIKAVKA
Školský úrad, 034 95 Likavka 815

Riaditeľom základných škôl
v pôsobnosti
ŠÚ Likavka

Váš list zn.:

Naša zn.:
R2016/000542

Vybavuje:
Kudlička, 044/4300247

Dátum:
27.05.2016

Vec: Usmernenie č. 3/2016 pre riaditeľov základných škôl k povinnosti nahlasovania
novoprijatých žiakov zriaďovateľovi

Školský úrad Likavka týmto usmernením upozorňuje riaditeľov základných škôl na
zákonné povinnosti v školskom roku 2015/2016 súvisiace s legislatívnymi zmenami
platnými od 01.09.2015 (Zákon č. 188/2015 Z. z. ktorým sa 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 – ďalej len:
„zákon č. 188/2015 Z.z.“).
Predmetom tohto usmernenia sú nové termíny a zmeny pre nahlasovanie
novoprijatých žiakov po zápise žiakov do prvého ročníka. V tejto súvislosti tiež
odvolávame riaditeľov škôl na usmernenie školského úradu č. R2015/000795 z 18.08.2015
v ktorom
sme
sa
už
danou
problematikou
zaoberali
viď...
(http://www.likavka.sk/sites/default/files/3_smer_zriad_EPPSD_new_od_0109_1808201
5.pdf)

Článok č. 1
(1) Školský zákon v § 20 ods. 2 ukladá zákonnému zástupcovi povinnosť prihlásiť dieťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len „“zápis“) v základnej škole. „Zápis
sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom
má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku“ (zákon č. 188/2015 Z.z- novela
školského zákona účinná od 1.9.2015.).
(2) Školský zákon sa prijímaním na základné vzdelávanie zaoberá v druhom oddiely
v ustanovení § 60 ods. 2 kde sa hovorí: „O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie
rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom
sa má základné vzdelávanie začať. Riaditeľ školy do 30. júna zašle zoznam detí
prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý
pobyt, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého
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pobytu prijatého dieťaťa.“ - zákon č. 188/2015 Z.z - novela školského zákona
účinná od 1.9.2015.).
Pozor – teda nie obci, ktorá je zriaďovateľom Vašej školy ale obci v ktorej má
dieťa trvalé bydlisko!!!
(3) Školský úrad odporúča riaditeľom, zasielať na obce nielen zoznam žiakov prijatých
rozhodnutím riaditeľa, ale aj tých, ktorí majú odklad v plnení povinnej školskej
dochádzky (rozhodnutie o odklade ...). Uľahčia tak obciam v plnení ich zákonnej
povinnosti podľa § 6 ods. 19 zákona č. 596/2003 Z z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov – viesť evidenciu
detí vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky.

Článok č. 2
Pre evidenciu novoprijatých prvákov a zabezpečenie súčinnosti školského úradu
a obcí pri zisťovaní plnenia povinnosti zákonných zástupcov detí na zápis do prvého
ročníka (vyplýva z bodu č. 3 tohto uznesenia), okrem povinnosti riaditeľov škôl podľa
článku č. 1 bodu 2, si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie kompletného zoznamu všetkých
žiakov, ktorí boli na zápise (prijatých aj s odkladmi) - na Školský úrad Likavka. Zoznam
posielajte zaheslovaný na e-mailovú adresu: „ kudlicka@likavka.sk “. Žiadané údaje
a formu upresní školský úrad.
Termín: hneď po vydani rozhodnuti a kompletáži odkladov, najneskôr však do 30.06.

S pozdravom.
Mgr. Rastislav Kudlička,
Školský úrad Likavka
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