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Vec: Usmernenie pre riaditeľov základných škôl k evidencii detí a žiakov vo veku
plnenia povinnej školskej dochádzky.
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. Usmernenie je tiež zovšeobecnením opatrení navrhnutých
Okresnou prokuratúrou Ružomberok z realizovaných prokurátorských previerok na
obciach, zameraných na tento výkon prenesenej štátnej správy.
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).
Čl. 2
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(1)
Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) § 20 ods. 1 ukladá zákonnému zástupcovi
povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zápis sa koná
od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať
plniť povinnú školskú dochádzku1.
(2)
Súčasná legislatíva v § 20 ods. 2 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. Ak je žiak
zapísaný na inú než spádovú školu, oznámi túto skutočnosť riaditeľ tejto školy riaditeľovi
spádovej školy, a to najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom má dieťa začať
plniť povinnú školskú dochádzku; riaditeľ spádovej školy v lehote do 15. apríla zašle zoznam
všetkých detí, ktoré boli zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky obci podľa trvalého
bydliska žiaka a odseku 8.2
(3)
Ustanovenie § 60 ods. 2 školského zákona hovorí: „O prijatí dieťaťa na základné
vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy (§ 5 ods. 3 zákona) do 31. mája, ktorý predchádza školskému
roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.“3
Čl. 3
Z dôvodu predchádzania chýb pri vedení evidencie detí a žiakov vo veku povinnej školskej
dochádzky, Školský úrad Likavka upozorňuje riaditeľov škôl na dodržiavanie nasledovných zásad
a legislatívnych postupov:
(1)
Pri zápise detí a prijímaní žiakov riadne zisťovali trvalá bydlisko prijímaných detí
a žiakov s čím súvisí aj zisťovanie školského obvodu (nahlásenú adresu odkontrolovať
s občianskym preukazom zákonného zástupcu).
(2)
Pri prijímaní detí a žiakov zásadným spôsobom sa rozlišovať prijatie žiaka zo školského
obvodu a z mimoškolského obvodu.
(3)
Pre zápis do prvého ročníka sa postupuje podľa § 20 ods. 2 školského zákona:
 ak bol žiak zapísaný z iného školského obvodu zašle riaditeľ školy u ktorého bolo dieťa na
zápise zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky, podľa pripravovanej
novely školského zákona účinnej od 01.09.2015 (viď. poznámka pod čiarou č. 3) do 30. júna

priamo obci, v ktorej majú deti trvalý pobyt. Zoznam bude obsahovať- meno,
priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu prijatého dieťaťa. Pokiaľ táto
POZOR – legislatívna zmena od 01.09.2015! Novela po prvom čítaní v parlamente z 13.05.2015:
„V § 20 ods. 2 sa slová „15. januára do 15. februára“ nahrádzajú slovami „1. apríla do 30. apríla“.
1
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POZOR – legislatívna zmena od 01.09.2015! Novela po prvom čítaní v parlamente z 13.05.2015:

„V §20 ods. 5 druhá veta znie: Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako
spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.“.
POZOR – legislatívna zmena od 01.09.2015! Novela po prvom čítaní v parlamente z
13.05.2015: „V § 60 ods. 2 sa slová „31. mája“ nahrádzajú slovami „15. júna“ a na konci
sa pripája táto veta: „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 adresa trvalého pobytu prijatého dieťaťa.“.
3
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novelizácia neprejde legislatívnym procesom schvaľovania platí súčasný legislatívny stav
podľa § 20 ods. 2 školského zákona,
(4)
Pri prijímaní žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky (postup v zmysle
zákona č. 596/2003, 8 § ods. 4) ak riaditeľ školy súhlasí s prijatím žiaka z iného školského obvodu
a tohto žiaka prijme je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu túto skutočnosť:
 riaditeľovi základnej školy v školskom obvode v ktorom má žiak trvalé bydlisko
(zašle kópiu rozhodnutia o jeho prijatí ) a zároveň aj svojmu zriaďovateľovi – obci.
Pre kontrolu a usmerňovanie zákonnej povinnosti obce viesť evidenciu žiakov vo veku
povinnej školskej dochádzky, v ktorých majú žiaci trvalé bydlisko 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.
(5)
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.
(6)
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.
(7)
Vedenie školy do 20.06. zašle svojmu zriaďovateľovi a na Školský úrad Likavka
zoznam žiakov, ktorý ukončili nižšie sekundárne vzdelávanie 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 Ľubochni 10.06.2015.

.................................................................
Mgr. Rastislav Kudlička,
Školský úrad Likavka
Usmernenie si prevzali a oboznámili sa s ním riaditelia/ riaditeľky základných škôl
a základných škôl s materskými školami na pracovnej porade riaditeľov škôl v pôsobnosti
Školského úradu Likavka, konanej v ZŠsMŠ Ľubochňa, dňa 10.06.2015 podľa prezenčnej listiny.
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