
 

(Meno a adresa zákonného zástupcu žiaka) 

 

         Riaditeľstvo ZŠ s MŠ 

         Cádrova 23 

         831 01 Bratislava 

    

VEC:   

Žiadosť o povolenie vzdelávania v škole mimo územia Slovenskej republiky 

 Týmto žiadam Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Cádrova 23, Bratislava o povolenie vzdelávania 

v škole mimo územia Slovenskej republiky pre svojho syna/dcéru 

............................................................................... žiaka/žiačku ........................... triedy 

v termíne od ............................ do ........................... . 

Rodné číslo žiaka/žiačky: ............................................................................................................ 

Trvalý pobyt žiaka/žiačky: ........................................................................................................... 

Adresa v zahraničí: ...................................................................................................................... 

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

Názov a adresa školy v zahraničí: ................................................................................................ 

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

 

Za kladné vybavenie žiadosti ďakujem.  

 

V ...........................,dňa............................................   

        ........................................................  
  Podpis zákonného zástupcu 

 

 



1. Deti občanov Slovenskej republiky môžu plniť povinnú školskú dochádzku alebo sa vzdelávať na 

školách mimo územia Slovenskej republiky osobitným spôsobom, ktorým sa podľa ustanovenia § 27 

ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozumie: 

a) dochádzka do školy s vyučovacím jazykom slovenským zriadenej pri zastupiteľskom úrade Slovenskej 

republiky, 

b) dochádzka do školy na území iného štátu 
c) individuálne vyučovanie v zahraničí 

2. Osobitý spôsob školskej dochádzky povoľuje na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka riaditeľ 

školy, v ktorej žiak plní alebo by mal plniť povinnú školskú dochádzku (kmeňová škola). V žiadosti 

o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky žiadateľ uvedie meno, priezvisko a bydlisko žiaka, 

rodné číslo žiaka, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí 

navštevovať a predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí. 

3. Zákonný zástupca 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 predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, 

ak žiak pokračuje vo vzdelávaní podľa §23 písm.b. 

4. Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c), môže 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.  

5. Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob 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 komisionálne skúšky vykonať, 

najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi 

vysvedčenie.  

6. Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa odseku 5, vykoná komisionálne 

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

skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka. 

7. Na základe žiadosti  zákonného zástupcu poskytuje kmeňová škola žiakovi, ktorý má povolený osobitný 

spôsob školskej dochádzky, aj učebnice.  


