
 
 

PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY 
 

Aj Vy máte doma dieťatko, ktoré do 31. augusta tohto roka dovŕši vek 6 rokov? 

Ak áno, možno Vám pomôžu nižšie uvedené informácie. 

 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď 

dieťa dovŕši 6. rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

Od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. 

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 

základnej škole. Zápis detí do račianskych škôl sa uskutoční v dňoch 15. a 16. apríla 

2016. 

 

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. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej 

školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej 

školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede. 

 

Čo musí urobiť zákonný zástupca pred prijatím žiaka do školy 

Pred prijatím do základnej školy, ktorú zákonný zástupca vybral pre plnenie povinnej školskej 

dochádzky svojho dieťaťa, je povinný: 

1. napísať žiadosť o prijatie (školy ich majú pripravené, prípadne ich nájdete na webových stránkach 

škôl), ktorú podpisujú obaja zákonní zástupcovia dieťaťa; 

2. poskytnúť škole zákonom uvedené osobné údaje dieťaťa aj zákonných zástupcov na ich 

spracovanie; 

3. v prípade potreby poskytnúť škole: 

 písomné vyjadrenie/odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

 súhlasné vyjadrenie/ odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

4. V prípade, že sa zápisu nemôžu zúčastniť obaja zákonní zástupcovia dieťaťa, ten, ktorý je na zápise 

prítomný, je POVINNÝ predložiť škole písomný súhlas druhého zákonného zástupcu  s vybranou 

školou, ak nie je spádovou školou dieťaťa. 

 

Škola má právo vyžiadať od zákonného zástupcu žiaka na predloženie: 

 rodný list dieťaťa, 

 platné občianke preukazy zákonných zástupcov, aby bola overená správnosť osobných údajov 

uvedených zákonnými zástupcami (oboch), 

 v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení  dieťaťa do výchovy. 

 

 

Mgr. Tatiana Kizivatová, riaditeľka školy 


