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OBEC LIKAVKA

Školský úrad, ul. Janovčíkova 815
Zriaďovateľom
škôl a školských zariadení
v pôsobnosti
ŠÚ Likavka

Váš list zn.:

Naša zn.:
R2015/000795

Vybavuje:
Kudlička, 044/4300247

Dátum:
18.08.2015

Vec: Usmernenie pre zriaďovateľov základných škôl k evidencii detí a žiakov vo
veku plnenia povinnej školskej dochádzky v zmysle nových legislatívnych úprav
platných od 01.09.2015.
Školský úrad Likavka vydáva toto usmernenie v zmysle § 6 ods. 8, Zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a Smernice MŠVVaŠ SR č. 34/2014, ktorou sa
určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu
a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako
školských úradov, čl. 2 ods. 3. Toto usmernenie je tiež zovšeobecnením opatrení
navrhnutých Okresnou prokuratúrou Ružomberok z realizovaných prokurátorských
previerok na obciach, zameraných na tento výkon prenesenej štátnej správy a tiež
zohľadňuje legislatívne zmeny platné 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“).
Zákon 6 § ods. 19 ukladá obciam povinnosť viesť evidenciu detí a žiakov vo veku
plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko a viesť evidenciu,
v ktorých školách ju plnia.
Čl. 1
(1)
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne inak (§ 8, ods. 3 zákona).
(2)
Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu,
v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ
základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej
školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej
školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi
obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom
obvode (§ 8 ods. 4 zákona).
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Čl. 2
(1)

„Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.“ (§ 19

ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov - ďalej len „školský zákon“).
(2)
§ 20 ods. 2 školského zákona 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“ (novela školského zákona s účinnosťou od 1.9.2015 zákonom
č. 188/2015).
(3)
Súčasná legislatíva v § 20 ods. 5 školského zákona sa tiež hovorí: „Žiak plní povinnú
školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len
"spádová škola"), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže
plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na
základné vzdelávanie.“
(4)
Ustanovenie § 60 ods. 2 školského zákona hovorí: „O prijatí dieťaťa na základné
vzdelávanie (zápis) rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v
ktorom sa má základné vzdelávanie začať. Riaditeľ školy do 30. júna (novela školského zákona
s účinnosťou od 1.9.2015 zákonom č. 188/2015) zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej
školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum
narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa.“
Čl. 3 - ZHRNUTIE
Z dôvodu predchádzania chýb pri vedení evidencie detí a žiakov vo veku povinnej školskej
dochádzky, Školský úrad Likavka upozorňuje zriaďovateľov škôl vo svojej pôsobnosti na
dodržiavanie nasledovných zásad a legislatívnych postupov:
(1)

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA – POVINNOSTI OBCE.

Po zápise prvákov (zákonný termín na zápis je od 1. apríla do 30. apríla) riaditeľ školy je
povinný do 15. júna rozhodnúť o prijatí dieťaťa a vydať rozhodnutie. Riaditelia škôl majú ďalej
zákonnú povinnosť do 30. júna zaslať zoznamy žiakov prijatých na základné vzdelávanie na
obec, v ktorej majú prijatí žiaci trvalý pobyt. Zoznam musí obsahovať: meno a priezvisko žiaka,
dátum narodenia a adresu trvalého bydliska. Obce pri plnení povinnosti viesť evidenciu detí
a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko a viesť
evidenciu, v ktorých školách ju plnia si po 30. júni odkontrolujú došlé zoznamy od riaditeľov
s deťmi s trvalým pobytom v obci. V prípade zistenia, že o niektorom deti s trvalým pobytom
v obci (ktoré do 31. augusta dovŕšilo 6. rokov) nie je vedomosť či bolo na zápise musí obec
uskutočniť šetrenie a zisťovanie. Nie je presná legislatívna úprava dokedy tak majú obce zistiť či
bolo dieťa do školy zapísané, ale treba vychádzať zo skutočnosti, že rodič, ktorý neprihlásil dieťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky alebo dieťa vynechalo viac ako 60 vyučovacích hodín
v príslušnom školskom roku sa dopúšťa „priestupku“ a v zmysle zákona (§ 37 ods. 1).
Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec (§ 37 ods. 3). Tiež je potrebné si uvedomiť, že
pokiaľ dieťa nie je zapísané do prvého ročníka jedná sa o priestupok, ale pokiaľ ani nenastúpi do
základnej školy v príslušnom školskom roku bude to posudzované ako trestný čin v zmysle zákona
300/2005 Z. Z. – trestného zákona ods. 1 pís. d.
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(2)
PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY MIMO TRVALÉHO BYDLISKA –
POVINNOSTI OBCE.
Ak riaditeľ školy rozhodnutím prijme sa základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce žiaka mimo trvalého bydliska obce (prijatie nového žiaka na začiatku alebo aj v priebehu
školského roka) je povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť túto skutočnosť“:
a) riaditeľovi spádovej školy pod ktorú žiak podľa trvalého bydliska patrí (zašle kópiu
rozhodnutia o jeho prijatí ) a zároveň
b) svojmu zriaďovateľovi – obci.
Následne vzniká obci zákonná povinnosť nahlásiť prijatie žiaka z iného trvalého bydliska do
základnej školy obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko. A opačne - na obec budú doručované
(mali by byť) takého oznámenia o prijatí „dieťaťa z jej obce“ na inú ako spádovú školu.
Odporúčame tieto zmeny zaznamenávať priebežne do evidencie plnenia povinnej školskej
dochádzky v aktuálnom školskom roku, aby bol neustále aktuálny prehľad o tom kde deti s trvalým
pobytom v obci plnia povinnú školskú dochádzku.
b)
PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY MIMO TRVALÉHO BYDLISKA –
POVINNOSTI RIADITEĽA ŠKOLY – informácia pre zriaďovateľa.
a) Okrem povinností riaditeľa vyplývajúcich z horeuvedených skutočností a prípadov (članok 3
bod 2 a, b,) pre kontrolu a usmerňovanie zákonnej povinnosti obce viesť evidenciu žiakov vo veku
povinnej školskej dochádzky, v ktorých majú žiaci trvalé bydlisko zo strany školského úradu
riaditeľ školy nahlási túto skutočnosť zároveň aj na Školský úrad Likavka. Riaditeľ základnej
školy, z ktorej žiak prestupuje, je povinný do piatich pracovných dní od doručenia kópie
rozhodnutia, zaslať riaditeľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý fotodokumentácie
dokumentov žiaka.
b) Pre aktualizáciu evidencie povinnej školskej dochádzky vedenie základnej školy zašle zoznam
novoprijatých žiakov ako aj zoznam žiakov odhlásených k 15.09. na Školský úrad Likavka
v termíne do 30.09. Zoznam bude obsahovať nasledujúce údaje o žiakovi - priezvisko a meno,
dátum narodenia, adresa trvalého bydliska (ulica, číslo popisné, obec, smerové číslo), rok plnenie
povinnej školskej dochádzky a triedu ktorú žiak navštevuje.
c) V prípade, že riaditeľ školy prijme žiaka v priebehu školského roka, do 5 dní od prijatia
zašle škola písomné oznámenie obci (... opäť rozlišovať žiaka prijatého z vlastného a iného
školského obvodu) a na Školský úrad Likavka.
d) Vedenie školy do 20.06. zašle svojmu zriaďovateľovi a na Školský úrad Likavka zoznam
žiakov, ktorý ukončili nižšie sekundárne vzdelávanie (II. stupeň základnej školy) a zoznam
škôl na ktorých budú pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky. Zoznam obsahuje
nasledovné údaje o žiakovi: meno a priezvisko, dátum narodenia, školu ktorú bude žiak ďalej
navštevovať.
V Likavke 18.08.2015.
.................................................................
Mgr. Rastislav Kudlička,
Školský úrad Likavka
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