PSČ 034 95

OBEC LIKAVKA

Školský úrad, ul. Janovčíkova 815

Starostom obcí
v pôsobnosti ŠÚ Likavka

Váš list zn.:

Naša zn.:
R2015/000791

Vybavuje:
Kudlička, 044/4300247

Dátum:
18.08.2015

Vec: Usmernenie k vzdelávaniu v školách mimo územia Slovenskej republiky –
zápis do 1. ročníka v zahraničí.
Vážený pán starosta/ pani starostka.
Toto usmernenie sa týka postupu a povinnosti zákonného zástupcu, riaditeľa
základnej školy a obce pri zápise dieťaťa do 1. ročníka a osobitnej formy vzdelávania na
školách mimo územia Slovenskej republiky. Jedná sa o usmernenie pre prípad keď obec,
(pri plnení si zákonnej povinnosti „viesť evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej
školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko, a vedení evidencie, v ktorých
školách ju plnia“ - § 6 ods. 19 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - ďalej len „zákon č.
596/2003), zistí že zákonný zástupca nebol na zápise v spádovej škole a dieťa zapísal a to
bolo prijaté do 1. ročníka v zahraničí – v tomto konkrétnom prípade z praxe v Českej
republike.

V súvislosti s § 6 ods. 19 zákona č. 596/2003 povinnosťou obce viesť evidenciu
detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé
bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia“ a prijatí žiaka XXXXXXXXXX
XXXXXXX, nar. 00.00.2008, ktorý nebol na zápise v kmeňovej škole, do základnej školy
v Českej republike a si Vás dovoľujeme ďalej usmerniť:
Legislatívne východiská
„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“). „Zákonný zástupca dieťaťa je povinný
prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len
„zápis“).

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. ... (§20 ods. 5 školského zákona)
Zápis sa koná od 15. januára do 15. februára (od 1.9.2015 platí nová právna úprava =
zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla), ktorý predchádza začiatku školského roka,
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.“ (§ 20 ods. 2 školského
zákona). Pokiaľ si túto povinnosť nesplní je to považované za zanedbávanie riadneho
plnenia povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa (§ 5 ods. 11 a 12 zákona č. 596/2003)
a keďže v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 596/2003: „Obec vykonáva štátnu správu v prvom
stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania
starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka.“ musí tuto skutočnosť riešiť ako
priestupok.
Vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky je v zmysle § 23 pís. b.
školského zákona, charakterizované ako osobitná forma spôsobu plnenia školskej
dochádzky. O podrobnostiach a povinnostiach zákonných zástupcov a škôl pri tejto forme
osobitného plnenia povinnej školskej dochádzky pojednáva § 25 školského zákona.
Zhrnutie
Pokiaľ má dieťa trvalý pobyt v Slovenskej republike zákonný zástupca musí dieťa
zapísať na spádovú školu, pokiaľ pre svoje dieťa nevyberie inú školu (myslené v SR).
Zákonný zástupca dieťaťa podá písomnú žiadosť na kmeňovú školu o povolenie osobitnej
formy plnenia povinnej školskej dochádzky – vzdelávanie v školách mimo územia
Slovenskej republiky (podrobnosti v § 25 ods. 1 a 2 školského zákona). Riaditeľ školy vydá
rozhodnutie o povolení osobitnej formy vzdelávania a dohodne so zákonným zástupcom
podrobnosti tohto vzdelávania (napr. komisionálne skúšky, kmeňová škola poskytne na
základe žiadosti učebnice a pracovné zošity, predkladanie dokladu o pokračovaní vo
vzdelávaní k 15.9.2015 ...). V zmysle § 25 ods. 3 školského zákona zákonný zástupca do
30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu predloží riaditeľovi školy doklad , ktorý bude
potvrdzovať že žiak navštevuje príslušnú školu (v tomto prípade za tento doklad sa môže
považovať poskytnuté „rozhodnutí o přijatí k základnímu vzdelávání od Základní školy
Brno, Xxxxxxxxxx náměstí XX/XX).

V Likavke 18. augusta 2015

.................................................................
Mgr. Rastislav Kudlička,
Školský úrad Likavka
Prílohy: Legislatívne východiská k osobitnej forme plnenia povinnej školskej dochádzky –
vzdelávanie v školách mimo územia SR
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Príloha

Legislatívne východiská k osobitnej forme plnenia povinnej školskej
dochádzky – vzdelávanie v školách mimo územia SR
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:


§ 5 ods. 3 pís. f :

„Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o
a) prijatí žiaka do školy,
b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,
c) dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,
d) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
e) oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
f) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, ...“.


§ 5 ods. 11 a 12:

„(11) Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho
dieťaťa, 20) oznámi riaditeľ túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má
zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.
(12) Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak
neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako
15 vyučovacích hodín v mesiaci. 21) ...“


§ 6 ods. 4:

„Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania
maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka. 26) “


§ 6 ods. 19:

„(19) Obec vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú
v obci trvalé bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia.“


§ 8 ods. 3, 4:

„(3) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé
bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 4.
(4) 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
Tel.: +421444300240

Fax:+421444300241

www.likavka.sk

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. “ ...


§ 37 Priestupky:

(1) Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie
alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na
povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín
v príslušnom školskom roku.
(2) Za priestupok podľa tohto zákona možno uložiť zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu do
331,50 eura.
(3) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 79a)

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:


§ 19 ods. 1:

„(1) Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.“
 § 20 ods. 1, 2:
„(1) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa tohto zákona, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 15. januára do 15. februára (od 1.9.2015
platí nová právna úprava = od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka,
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. “
 § 20 ods. 8, 9:
„(8) Žiak podľa odseku 7 môže so súhlasom riaditeľa školského zariadenia alebo zariadenia, v
ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu, plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej škole podľa
tohto zákona.
(9) Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú určí
orgán miestnej štátnej správy v školstve.“
 § 20 ods. 5:
„(5) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode,22) 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.“


§ 23 pís. b:
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„b) vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky,“ ...
 § 25:
„(1) O povolení vzdelávania podľa § 23 písm. b), c) alebo e) rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy na
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.
(2) V žiadosti zákonný zástupca alebo plnoletý žiak uvedie
a) meno, priezvisko a bydlisko žiaka,
b) rodné číslo žiaka,
c) adresu bydliska v zahraničí,
d) názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo
názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak
navštevovať.
(3) Ak ide o vzdelávanie podľa § 23 písm. b), zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak do 30 dní
po príchode žiaka do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením
názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca
žiaka alebo plnoletý žiak predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka,
ak žiak pokračuje vo vzdelávaní podľa § 23 písm. b).
(4) Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého
žiaka učebnice a pracovné zošity.
(5) Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c),
môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať
komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, za
ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.
(6) Žiaci, ktorí vykonávajú osobitný spôsob školskej dochádzky podľa § 23 písm. e), vykonajú
skúšku zo všetkých povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka
kmeňovej školy okrem predmetov s prevahou výchovného zamerania za každý príslušný školský
rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho
ročníka základnej školy.
(7) Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať
skúšku aj na inej škole v Slovenskej republike, a to po dohode zákonného zástupcu žiaka alebo
plnoletého žiaka s riaditeľom kmeňovej školy a riaditeľom školy, v ktorej sa má skúška vykonať.
(8) Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. e), alebo
žiak, ktorý požiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa odseku 5, vykoná komisionálne
skúšky. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú
komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov
komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.
(9) Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa odseku 5, vykoná
komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa
výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.“
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