
Plnenie povinnej školskej dochádzky 
 
Povinnú školskú dochádzku a jej plnenie upravuje Zá kon 245/2008 o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení nie ktorých zákonov. 
 
 
 

§ 19 

Povinná školská dochádzka 
(1) Nikoho nemožno oslobodi ť od plnenia povinnej školskej dochádzky. 
 
(2) Povinná školská dochádzka je desa ťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom  
žiak dov ŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak. 
 
(3) Povinná školská dochádzka za čína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, ke ď 
dieťa dov ŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilos ť, ak tento zákon neustanovuje 
inak. 
 
(4) Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy 
rozhodne19) o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo 
o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. 
Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a 
odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže 
rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do 
nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho 
odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom 
zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou 
dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník. 
(5) Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej 
dochádzky a neabsolvoval nultý ročník základnej školy, v prvom polroku prvého ročníka dodatočne 
zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy za podmienok podľa odseku 4 rozhodnúť 
o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o jeho zaradení do nultého 
ročníka. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s dodatočne odloženou školskou 
dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník. 
(6) Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť 
rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a 
vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého 
ročníka základnej školy. 
(7) Ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky alebo po dodatočnom odložení 
plnenia povinnej školskej dochádzky nedosiahlo školskú spôsobilosť, najneskôr však 1. septembra, 
ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo ôsmy rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo 
so súhlasom zákonného zástupcu do nultého ročníka základnej školy. 
(8) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky 
výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné 
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie 
všeobecného lekára pre deti a dorast. 
(9) Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a 
jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa vzdelávanie neposkytuje do pominutia dôvodov, 
a to na základe písomného odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného 
odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 
 
 
 
 
 
 



 
 

§ 20 

Plnenie povinnej školskej dochádzky 
(1) Povinná školská dochádzka sa plní v základných škol ách , v stredných školách a v školách pre 
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa tohto zákona, ak tento zákon 
neustanovuje inak. 
(2) Zákonný zástupca die ťaťa je povinný prihlási ť dieťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 15. januára do 15. februára, ktorý 
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 
(3) Miesto a čas zápisu podľa odseku 2 určí 
a) obec všeobecne záväzným nariadením,20) 
b) orgán miestnej štátnej správy v školstve,21) 
c) zriaďovateľ cirkevnej školy, 
d) zriaďovateľ súkromnej školy. 
 
(4) Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje 
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, 
trvalé bydlisko dieťaťa, 
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. 
 
(5) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej ško le v školskom obvode, 22) v ktorom má 
trvalý pobyt ( ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje die ťa nevyberie inú 
základnú školu.  Ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, oznámi túto skutočnosť riaditeľ tejto 
školy riaditeľovi spádovej školy, a to najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom má dieťa 
začať plniť povinnú školskú dochádzku; riaditeľ spádovej školy v lehote do 15. apríla zašle zoznam 
všetkých detí, ktoré boli zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky obci podľa trvalého bydliska 
žiaka a odseku 8. 
(6) Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky 
žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v 
školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu,23)ktorého sídlo sa nachádza 
v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede 
príslušného ročníka. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú 
plniť v spádovej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa 
osobitného predpisu.24) 
(7) Žiak umiestnený v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu alebo 
na žiadosť jeho zákonného zástupcu, plní povinnú školskú dochádzku v škole zriadenej pri tomto 
zariadení, ak je zriadená. 
(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 škol skú dochádzku v spádovej škole, ktorú 
určí orgán miestnej štátnej správy v školstve. 
 

Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky 
§ 23 

Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky  
Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky sú 
a) individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole podľa 
tohto zákona (ďalej len „individuálne vzdelávanie“), 
b) vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republ iky , 
c) vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom 
zastupiteľského úradu iného štátu, 
d) vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa medzinárodných 
programov na základe poverenia ministerstva školstva, 
e) individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základnej školy, 
f) podľa individuálneho učebného plánu. 



 
§ 25 

(1) O povolení vzdelávania pod ľa § 23 písm. b) , c) alebo e) rozhoduje riadite ľ školy, do ktorej je 
žiak prijatý, na základe písomnej žiadosti zákonnéh o 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) Zákonný zástupca  alebo plnoletý žiak do 30 dní oznámi riadite ľovi kme ňovej školy názov a 
adresu školy, ktorú žiak navštevuje, alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti.  Táto povinnosť sa 
nevzťahuje na vzdelávanie podľa § 23 písm. e). 
 
(4) Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka 
učebnice a pracovné zošity. 
 
(5) Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochá dzky pod ľa § 23 písm. b)  a c), vykoná 
skúšky z vyu čovacích predmetov, ktoré ur čí riadite ľ školy, v kme ňovej škole spravidla za každý 
školský rok, najviac však za všetky ro čníky po ukon čení štvrtého ro čníka základnej školy a 
deviateho ro čníka základnej školy; pre stredné školy spravidla za každý školský rok. Termín 
skúšky dohodne s riadite ľom školy zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak  do 15. mája 
kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykona ť. 
 
(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 s ťaženej dostupnosti ku kme ňovej škole, vykona ť 
skúšku aj na inej škole v Slovenskej republike, a t o po dohode zákonného zástupcu žiaka alebo 
plnoletého žiaka s riadite ľom školy, v ktorej sa má skúška vykona ť. 
(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. 
(9) Žiakovi, ktorý vykonal úspešne skúšku z predmetov, ktoré sa na škole pod ľa § 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 vysved čenie . 
 
(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. 
 

§ 144 

Práva a povinnosti die ťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu 
zariadenia 

(8) Zákonný zástupca die ťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlási ť dieťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky a dba ť o to, aby die ťa dochádzalo do školy pravidelne a v čas, ak 

mu nezabezpe čí inú formu vzdelávania pod ľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti die ťaťa na 

výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so šk olským poriadkom.  

 
 
 
 



 
 

Zákon 596/2003  o štátnej správe v školstve a škols kej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
 

§ 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) 
 


