
................................................................................................................... 

 ( meno, priezvisko, titl. a adresa zákonného zástupcu žiaka- dieťaťa) 

                                                                                                       

Titl. 

Základná škola 

Lipová 13 

052 01 Spišská Nová Ves 

 

 

                                                                                     Spišská Nová Ves, dňa: .....................  

  

VEC: Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR  

  

Dolu podpísaná/ý ............................................... , bytom trvalé: ..............................................................; 

prechodné: ................................................................................................................................................. , 

telef.číslo zák. zástupcu: .......................................;emailova adresa ........................................................   

Vás týmto žiadam o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky (PŠD) mimo územia Slovenskej 

republiky pre moju – môjho dcéru – syna žiaka ..................... triedy ZŠ:  

meno a priezvisko:.........................................................., dátum narodenia:............................................, 

miesto narodenia: ............................................................,rodné číslo: ...................................................., 

bytom:  ....................................................................................................................................................... .   

Plnenie PŠD v zahraničí žiadam na obdobie od 01. 09. 20...... do ..............................................., resp. do 

ukončenia plnenia povinnej školskej dochádzky. 

 

Plnenie povinnej školskej dochádzky v zahraničí bude na škole (názov školy, adresa školy a štát, kde 

bude dieťa školu navštevovať, ak je vopred známa):  

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... . 

  

Adresa bydliska v zahraničí:  

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... .  

 

Zaväzujem sa do 30 dní po príchode žiaka/žiačky do krajiny - štátu pobytu predložiť 

riaditeľovi/riaditeľke ZŠ, Lipová 13 v Spišskej Novej Vsi doklad s uvedením názvu a adresu školy 

v zahraničí, úradne opečiatkovanú a podpísanú riaditeľom školy, ktorý potvrdí, že žiak/žiačka 

navštevuje príslušnú školu v zahraničí. 

Som si plne vedomý/á, že takýto doklad, ktorý potvrdzuje, že žiak/žiačka navštevuje 

príslušnú školu v zahraničí som povinný/á predložiť vždy k 15. septembru príslušného školského 

roku, ak žiak /žiačka pokračuje vo vzdelávaní podľa § 23 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z. – školský 

zákon. 

     Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/a riadne poučený/á o ďalšom postupe pri plnení 

PŠD a taktiež o tom, že všetky informácie sú uvedení na webovej stránke školy.   

 

Poučeniu zákonného zástupcu vo vzťahu k zákonu č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších 

predpisov (viď druhá strana žiadosti),  som poruzumel. 

 

                                                                                              .....................................................................                                                                                                                        

podpis zákonného zástupcu (otec, matka) 

 

 



Poučenie zákonného zástupcu vo vzťahu k zákonu č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov:  

(1) O povolení vzdelávania podľa § 23 písm. b), c) alebo e) rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej je žiak 

prijatý, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. 

(2) Zákonný zástupca žiaka do 30 dní oznámi riaditeľovi kmeňovej školy názov a adresu školy, 

ktorú žiak navštevuje, alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti. Táto povinnosť sa nevzťahuje 

na vzdelávanie podľa § 23 písm. e).  
(3) Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predloží doklad s uvedením názvu a adresy školy, 

ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu 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 školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c), vykoná 

skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy, v kmeňovej škole spravidla za každý 

školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a 

deviateho ročníka základnej školy. Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca 

žiaka alebo plnoletý žiak do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať. Ak 

k takejto dohode nedôjde, termín preskúšania určí riaditeľ školy: 

 

Podľa § 55 ods. 21, bude ročník opakovať žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v 

náhradnom termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných a dlhodobého pobytu 

v zahraničí. 

(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 školy, v ktorej sa má skúška vykonať.  

(8) Riaditeľ školy, v ktorej sa má skúška vykonať:  

      a) určí vyučovacie predmety, z ktorých sa má skúška vykonať, a obsah skúšky,   

        b) určí termín skúšky po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka alebo s plnoletým  žiakom; 

      c) o preskúšanie žiaka musí požiadať zákonný zástupca písomnou žiadosťou a riaditeľstvo ZŠ do 15  

          dní po obdržaní žiadosti stanoví termín komisionálnej skúšky žiaka.  

(9) Žiakovi, ktorý vykonal úspešne skúšku z predmetov, ktoré sa na škole podľa § 23 písm. b) a c) 

nevyučujú, alebo plnil osobitný spôsob školskej dochádzky individuálnym vzdelávaním v zahraničí a 

vykonal skúšku zo všetkých povinných predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej 

školy, škola vydá vysvedčenie.  

(10) Riaditeľ školy zaradí žiaka po ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky do príslušného ročníka 

podľa výsledkov komisionálnej skúšky podľa § 57 a podľa výsledkov žiaka dosiahnutých v 

predchádzajúcom vzdelávaní. 

            

 


