
Štúdium v zahraničí 

Za akých podmienok žiak plní povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej 

republiky? 

- 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 zákonov 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. 

     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 

dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.  

     Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 

trvalý pobyt alebo zákonný zástupca môže vybrať pre svoje dieťa aj inú základnú školu.  

     Na základe povolenia riaditeľa školy môže žiak absolvovať osobitný spôsob plnenia školskej 

dochádzky - v škole mimo územia SR. Podrobnosti o vzdelávaní žiaka podľa § 23 písm. b) 

„mimo územia SR" stanovuje § 25 citovaného zákona.  

     V prípade plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR žiak vykonáva skúšky v 

kmeňovej škole spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení 

štvrtého ročníka a deviateho ročníka základnej školy. Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy 

zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať. 

Povinnosti zákonného zástupcu: 
 

- napísať žiadosť na plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR 

- nahlásiť adresu školy v zahraničí 

- nahlásiť kontakt na zákonného zástupcu v zahraničí (bydlisko, telefónne číslo, 

email) 

- písomne požiadať o termín komisionálnej skúšky do 15.05. v príslušnom 

školskom roku 

- pri vykonaní komisionálnych skúšok predložiť preložené a úradne overené 

vysvedčenie vydané školou v zahraničí  

- uviesť, či komisionálne skúšky bude robiť každý školský rok, alebo za všetky 

ročníky po ukončení štvrtého ročníka a deviateho ročníka a z akých predmetov 

 
 


