
ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec 

 

Interná smernica č. 18/2021 o riešení zanedbávania povinnej školskej dochádzky 

 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

1. Riaditeľka ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci vydáva túto smernicu o zanedbávaní povinnej školskej 

dochádzky pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

2. Podľa § 5 ods. 12 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 (ďalej len „zákon č. 

596/2003 Z.z.“) zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, 

najmä ak: 

a. Neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, alebo 

b. Dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci. 

3. Zákonný zástupca žiaka sa podporovaním zanedbávania povinnej školskej dochádzky dopúšťa 

priestupku podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. 

 

Článok 2 
Povinnosti zákonného zástupcu 

1. Zákonný zástupca žiaka je povinný riadne dbať na pravidelnú dochádzku svojho dieťaťa do školy. 

2. Zákonný zástupca oznámi škole bez zbytočného odkladu (najneskôr do 24 hodín) prostredníctvom 

triedneho učiteľa svojho dieťaťa neprítomnosť žiaka v škole a dôvody jeho vymeškania vyučovania. 

3. V osobitne odôvodnených prípadoch môže škola žiadať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo 

iný doklad potvrdzujúci jeho neprítomnosť v škole, ak 

a. sa často opakuje neprítomnosť žiaka, 

b. je žiak videný mimo svojho bydliska bez dozoru rodičov v čase vyučovania, 

c. je podozrenie z falšovania ospravedlneniek, 

d. a pod. 

4. V prípade závažného porušenia disciplíny, zneužívania a predkladania falošných potvrdení, 

riaditeľka školy uloží výchovné opatrenie, ktoré bude prerokované so zákonným zástupcom žiaka. 

Z prerokovania vyhotoví písomný záznam. 

 

Článok 3 
Povinnosti triedneho učiteľa 

1. Škola je povinná zanedbávanie povinnej školskej dochádzky oznámiť: 

a. Obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt 

b. Príslušnému orgánu štátnej správy – ÚPSVaR 

2. Písomnú agendu o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky v každom mesiaci vedie triedny učiteľ 

v spolupráci so sociálnym pedagógom a riaditeľkou školy. 

3. Dochádzku žiakov v elektronickej triednej knihe kontroluje v rámci svojej pôsobnosti: triedny 

učiteľ, vedenie školy, zamestnanci školskej inšpekcie. 

4. Učiteľ je povinný do triednej knihy osobne zaznamenať každý príchod a odchod žiaka z triedy tak, 

aby bolo zrejmé, či žiak bol prítomný na každej vyučovacej hodine.  

5. Vyučovacie hodiny, na ktoré žiak neprinesie lekárske alebo rodičovské ospravedlnenie do 2 dní od 

nástupu na vyučovanie, sa evidujú ako neospravedlnené hodiny a vyznačia sa v triednej knihe.  



6. Do triednej knihy sa zapisujú aj: 

a. Neskoré príchody žiaka na vyučovaciu hodinu 

b. Nedovolené opustenie budovy školy počas vyučovania 

c. Neprítomnosť na kultúrnych, športových a iných aktivitách organizovaných školou počas 

vyučovania.  

7. Výchovné opatrenia za neskoré príchody a neospravedlnené vymeškané hodiny sa udeľujú podľa 

kritérií v aktuálnom školskom poriadku.  

8. Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je triedny učiteľ povinný v súčinnosti 

so sociálnym pedagógom a vedením školy začať vo veci konať. 

9. Triedny učiteľ kontaktujte žiaka prostredníctvom: 

a. Žiackej knižky 

b. Edupage 

c. E-mailu, Messenger, Whats´up 

d. Telefonicky 

e. Terénnych sociálnych pracovníkom 

f. Oficiálnym pozvaním cez riaditeľstvo školy na stretnutie s triednym učiteľom, sociálnym 

pedagógom a vedením školy 

10. Zo všetkých realizovaných krokov sa vyhotovuje kópia, písomný záznam (aj z telefonického 

pohovoru) 

11. Triedny učiteľ nahlási riaditeľke školy do 5. dňa v mesiaci neospravedlnené hodiny žiaka a doručí 

písomné záznamy riešenia zanedbávania povinnej školskej dochádzky.  

 
Článok 5 

Priestupky a správne delikty 
1. Priestupky a správne delikty vo veci zanedbávania plnenia povinnej školskej dochádzky prerokuje 

obec (podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch), v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt. 

Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je škola povinná zanedbávanie plnenia 

povinnej školskej dochádzky oznámiť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt (v 

súlade s § 5 ods. 11 a 12 zákona č. 596/2003 Z.z.) 

2. Za splnenie oznamovacej povinnosti zodpovedá riaditeľka školy spolu s triednym učiteľom žiaka, 

ktorý sa dopustil zanedbávania povinnej školskej dochádzky.  

3. Ak žiak vymešká viac 60 neospravedlnených hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná 

na základe oznámenia školy začať priestupkové konanie v zmysle § 6 v súlade s § 37 a 37a 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. 

4. V prípade, ak škola dodržala vyššie uvedený postup a aj napriek prijatým opatreniam sa školská 

dochádzka žiaka nezlepší a žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín bez náležitého 

ospravedlnenia, obec  na základe oznámenia školy podáva podnety na trestné stíhanie zákonných 

zástupcov súvisiace s ohrozovaním mravnej výchovy mládeže v zmysle § 211 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon). 

5. Škola poskytuje plnú súčinnosti obci, ÚPSVaR a Polícii SR v riešení zanedbávania povinnej školskej 

dochádzky.  

Článok 6 
Súvisiace právne predpisy 

1. Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  



3. Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. 

4. Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

5. Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

6. Školský poriadok školy. 

Článok 7 
Tlačivá súvisiace so zanedbávaním povinnej školskej dochádzky 

a. Predvolanie zákonného zástupcu na pohovor (cez žiacku knižku, Edupage, email, oficiálny list, sms 

správa, Messenger, What´s up správa) – zodpovedá triedny učiteľ; 

b. Oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky – neospravedlnené hodiny nad 15 hodín – 

zodpovedá riaditeľka školy, zasiela sa obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt 

c. Oznámenie o priestupku – neospravedlnené hodiny viac ako 60 hodín – zodpovedá riaditeľka 

školy, zasiela sa obci a príslušnému ÚPSVaR 

d. Podnet na trestné stíhanie zákonných zástupcov – neospravedlnené hodiny viac ako 100 hodín – 

zodpovedá riaditeľka školy, zasiela sa obci a príslušnému ÚPSVaR 

 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnenia internej smernice č. 18/2021 o riešení zanedbávania povinnej školskej 

dochádzky v ZŠ M. R. Štefánika Lučenec schvaľuje riaditeľka školy. 

2. Smernica bola prerokovaná na pedagogickej rade a schválená riaditeľkou školy 20.10.2021. 

 

Článok 9 
Účinnosť 

1. Interná smernica č. 18/2021 nadobúda účinnosť 21.10.2021. 

2. Táto interná smernica je zverejnená na webovom sídle školy. 

 

 

 

 

 

Mgr. Gabriela Aláčová 

     riaditeľka školy 
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