
Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, 92701 Šaľa 

 

Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky 

/ Záškoláctvo / 

Legislatíva:  

Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )  

Zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov  

Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole  

Zákon č. 372/1990 Zb. zákon o priestupkoch  

Jednoducho povedané:  

Zákonný zástupca dieťaťa musí dbať o to, aby dieťa pravidelne dochádzalo do školy. Ak má 

dieťa v jednom mesiaci vymeškaných 15 a viac vyučovacích hodín ako neospravedlnených, 

triedny učiteľ to nahlási riaditeľovi školy, riaditeľ školy o tom ihneď upovedomí zriaďovateľa 

a úrad sociálnych vecí a rodiny.  

Triedny učiteľ by ale nemal čakať, až bude 15 neospravedlnených hodín, reagovať by mal na 

prvé neospravedlnené hodiny – preukázateľne, písomne zaznamenať.  

15 neospravedlnených hodín v mesiaci – pozastavenie prídavku na dieťa  

60 neospravedlnených hodín v jednom školskom roku – podnet na začatie 

priestupkového konania voči zákonnému zástupcovi.  

Zákon hovorí nasledovne:  

Povinnosti zákonného zástupcu ohľadom plnenia PŠD :  

245/2008 - § 144 ods.8 ZZ dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie PŠD a dbať o to, 

aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu 

vzdelávania, dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade 

so školským poriadkom. 

A: zanedbávanie povinnej školskej dochádzky je  

596/2003 - § 5 ods.11 ZZ nedbá o plnenie PŠD ak,  

a) neprihlási dieťa na PŠD  

b) ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci  

B: Povinnosti riaditeľa školy pri zanedbávaní PŠD:  



596/2003 - § 5 ods.10 Ak ZZ nedbá o plnenie PŠD svojho dieťaťa, RŠ oznámi túto 

skutočnosť:  

a) obci – kde má ZZ trvalý pobyt/ Oznámenie do 3 kalendárnych dní po skončení 

mesiaca/  

b) príslušnému orgánu štátnej správy – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Šali / 

kópiu oznámenia 

Poznámka: 15 neospravedlnených vyučovacích hodín Dôvod na pozastavenie prídavkov na 

dieťa.  

Tieto prechádzajú na obec, ktorá ich môže využiť iba na potreby dieťaťa – oblečenie, 

strava ..................................... 

Vyhl.č. 320/2008 § 10 ods.5 - ZZ nedbá o riadne plnenie PŠD dieťaťa, ak je ohrozená jeho 

výchova a výživa škodlivými vplyvmi, najmä alkoholizmom a užívaním omamných látok 

zákonného zástupcu, RŠ oznámi túto skutočnosť  

a) zriaďovateľovi  

596/2003 §5 ods. 3g) Oznámenie RŠ = doklady o konaní, ktoré škola vykonala voči žiakovi a 

ZZ ohľadom neospravedlnenej neprítomnosti žiaka  

C: Povinnosti zriaďovateľa školy – obce:  

596/2003 - § 6 ods.4 Pri zanedbávaní PŠD alebo ohrození výchovy a vzdelávania maloletého  

a) postupuje obec podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  

b) Informuje Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Šali 

Príloha:  

Oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky  

Upozornenie na nedbalú školskú dochádzku – posiela sa zákonnému zástupcovi dieťaťa 

Odporúčania pre učiteľov, triednych učiteľov  

  



UPOZORNENIE NA NEDBALÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU 

Pán/ pani ............................................................................... 

Dátum ........................................     Pečiatka školy  

Upozorňujeme Vás, že Váš/Vaša syn/dcéra ................................................................................ 

Zameškal/a v dňoch od .............................o ......................... ................. vyučovacích hodín  

 

Žiadame zabezpečiť nápravu v školskej dochádzke, ktorá je pre žiaka ZŠ povinná.          

                                                                                                                                      

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

podpis triedneho učiteľa  

Potvrdzujem, že som toto upozornenie čítal  

V ........................................dňa ...............................  

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

       podpis rodiča  

 

  

  



Oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky  

Č. j. :  

V Šali dňa :  

O z n á m e n i e 

Dieťa:  

Meno a priezvisko ........................................................................................, ktoré je žiakom 

.........................................ročníka Základnej školy Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, v Šali 

zanedbáva 

 

 

plnenie povinnej školskej dochádzky, pretože v mesiaci .....................................................20... 

vymeškal/a .................................................................ospravedlnených vyučovacích hodín.  

Zákonný zástupca dieťaťa:  

Meno a priezvisko: ...................................................................... 

bytom/adresa trvalého pobytu 

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

Pred zaslaním oznámenia boli zo strany triedneho učiteľa, riaditeľa školy vykonané 

nasledovné opatrenia:  

 

Mgr. Katarína Grznárová 

riaditeľka školy  



 


