
Plnenie povinnej školskej dochádzky v zahraničí — vzdelávanie v

školách mimo územia Slovenskej republiky

V zmysle ustanovenia 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zákonný zástupca dietaťa povinný

prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Plnenie povinnej školskej dochádzky sa viaže na to, v ktorom štáte má žiak trvalý pobyt. Vzťahujú

sa tak na neho, ako aj na zákonných zástupcov, práva i povinnosti s tým súvisiace.

Žiak, ktorý ma trvalé bydlisko na území SR, plní povinnú školskú dochádzku podľa zákonov SR.

Žiak móže absolvovať osobitný spásob plnenia školskej dochádzky - v škole mimo územia SR.

Ak má dieťa trvalý pobyt na Slovensku, postupuje zákonný zástupca podľa 25 zákona č. 245/2008 Z.

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

(v znení Č. 462/2008 Z. z., 37/2009 Z. z., 184/2009 Z. z., 37/2011 Z. z., 390/2011 Z. z., 390/2011 Z. z., 324/2012
Z. z., 324/2012 Z. z., 324/2012 Z. z.,125/2013 Z. z., 464/20 13 Z. z., 464/2013 Z. z., 464/2013 Z. z., 464/2013 Z.
z., 307/2014 Z. z., 377/2014 Z. z., 61/2015 Z. z., 61/2015 Z. z., 188/2015 Z. z., 188/2015 Z. z., 188/2015 Z.
z., 188/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 216/2016 Z. z.)

(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 navštevovaf, ak je vopred známa, alebo názov a

adresu školy zriadenej mým štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak navštevovať.

3) Ak ide o vzdelávanie podl‘a 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 podta 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 spósob plnenia školskej dochádzky podľa 23 písm. b) a c), může 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.

Komentár: Žiak sa už nemusí každý rok vrátit na preskúšanie do kmeňovej školy, respektíve

komisionálne skúšky nemusí absolvovat vůbec, ak nemá v úmysle zarodíť sa do vzdelávania

v školskom systéme Slovenskej republiky.

(6) Žiaci, ktorí vykonávajú osobitný spósob školskej dochádzky podľa 23 písm. e), vykonajú skúšku

zo všetkých povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej školy

okrem predmetov s prevahou výchovného zameranía za každý príslušný školský rok, najviac však za

všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy.

(Poznámka: 23 písm. e) individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základnej školy)

(7) Žiak může zo závažných důvodov, 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 spósob 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 komisíonálne

skúšky vykonať, najneskůr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok

vydá škola žiakovi vysvedčenie.

Komentár: Rn požiadaní o vykonanie komisionálnej skúškyje potrebný aj overený preklad dokladov o

vzdelaní zo zahraničia, aby bo/o možné posúdit výsledky vzdelávania a porovnat vyučovacie

predmety. Spravidla sa v Redagogicko-organizačných pokynoch pre školy uvádza odporúčanie, aby

bol takýto žiak preskúšaný z predmetov, ktoré sa v škole v zahraničí nevyučoval (slovenský jazyk a

literatúra, vlastiveda, zemepis, geografia, dejepis - učivo venované SR, národným dejinám a pod.).

(9) Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podl‘a odseku 5, vykoná komisionálne

skúšky po ukončení osobitného spůsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych

skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

Obec v súlade s ustanovením 6 odsek 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákbnov v znení neskorších predpisov 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. Zákonný zástupca, ktorý zanedbáva starostlivosť‘ o

povinnú školskú dochádzku žiaka, dopustí sa priestupku, korý podľa zákona 596/2003 Z. z.

prejednáva obec.

Vypracovala: PaedDr. Marta Gerbocová

V Liptovskom Mikuláši, 19. 05. 2017 doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.
vedúci Odboru školstva LM


