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V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sú stanovené povinnosti pre zriaďovateľa škôl a školských
zariadení týkajúce sa zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Školský úrad v Stropkove vydáva pre riaditeľov škôl

usmernenie
k plneniu povinnej školskej dochádzky v základnej škole
-

-

§ 19 – nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky, tento §
rieši začiatok povinnosti plnenia školskej dochádzky, trvanie, dovŕšenie školskej
zrelosti, odloženie začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky,
§ 20 ods. 2 - zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 1.apríla
do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať
plniť povinnú školskú dochádzku (novelizácia zákonom č.188/2015 z 30. júna 2015),
podľa ods. 4 vyžadovať pri zápise iba osobné údaje v ňom uvedené. (Zákonný
zástupca má povinnosť prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
a to aj ak sa práve nenachádza na území SR, ale tu má trvalý pobyt),
§ 20 ods. 3 - miesto a čas zápisu podľa predchádzajúceho odseku určí obec všeobecne
záväzným nariadením (škola je povinná to rešpektovať),
§ 23, 26 – upravuje formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky
a individuálny učebný plán,
§ 60, 61 – o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15.
júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať
(v správnom konaní t.j. v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konanísprávny poriadok), 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 pobytu prijatého
dieťaťa (novelizácia zákonom č.188/2015 z 30. júna 2015). § 61 hovorí, že o prijatí
dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ školy na
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka a písomného vyjadrenia
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického

-

vyšetrenia dieťaťa. Do prvého ročníka možno prijať dieťa mladšie ako 6 rokov len
výnimočne a pri dodržaní postupu v súlade so školským zákonom (§ 61). Do nultého
ročníka nie je možné prijímať dieťa mladšie ako 6 rokov. (Rozhodnutie musí byť
v evidencii školy a preukázateľne potvrdené prijatie ak poštou – doručenka, ak osobne
preberie dátum prevzatia a meno zákonného zástupcu a podpis). Riaditeľ spádovej
školy prednostne prijíma deti, ktoré majú trvalý pobyt v obvode tejto spádovej školy,
dovoľujeme si pripomenúť aj vyhlášku MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole
§10, § 11, § 12).
pripomíname povinnosť riaditeľa podľa § 5 ods. 7 písm. a) 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, že riaditeľ školy predkladá rade školy na
vyjadrenie a zriaďovateľovi na schválenie návrhy na počty prijímaných žiakov
a návrhy na počty tried.
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