
Školská spôsobilosť  a školská dochádzka   -  legislatíva      

 

Zákon č.245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov  tzv. školský zákon, upravuje  povinnú školskú 

dochádzku (PŠD), odklad nástupu  PŠD, zápis do ZŠ, nultý ročník   a  všetky ostatné náležitosti  týkajúce 

sa nástupu dieťaťa do školy:             

 

Tretí oddiel § 19  

(1) Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky (PŠD).    

(2)  PŠD je 10 ročná a trvá najviac do konca šk. roka, v ktorom žiak dovŕši 16.rok veku, ak tento zákon 

neustanovuje  inak.   

(3)  PŠD začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a 

dosiahne školskú  spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje  inak. 

(4)  Ak dieťa po dovŕšení 6 roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy  rozhodne o odklade 

začiatku plnenia PŠD o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka ZŠ  a to vždy na 

žiadosť zákonného zástupcu (ZZ).      

 Súčasťou žiadosti  ZZ je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie 

príslušného zariadenia  výchovného poradenstva a prevencie (VPaP).  

 Riaditeľ školy môže  rozhodnúť o odklade začiatku plnenia PŠD dieťaťa o jeden školský  rok 

alebo o  jeho zaradení  do nultého ročníka aj na návrh  materskej školy (MŠ),  ktorú dieťa 

navštevuje a na základe predchádzajúceho odporúčania zariadenia  VPaP, a to vždy s 

informovaným súhlasom ZZ.       

 ZZ má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou (OŠD) bude 

navštevovať  MŠ alebo nultý ročník.      

(5) Ak sa u žiaka  1.ročníka ZŠ, ktorý nemal odložený začiatok PŠD a  neabsolvoval nultý ročník ZŠ, 

v prvom polroku 1.ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol  školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy za 

podmienok v odseku 4,  rozhodnúť o dodatočnom OŠD alebo jeho zaradení do nultého ročníka.   

 ZZ rozhodne či dieťa s dodatočne OŠD bude navštevovať MŠ alebo nultý ročník. 

(6)  Nultý ročník ZŠ  je  určený pre deti, ktoré k 1.septembru: 

   dosiahli  fyzický vek 6 rokov  

  nedosiahli školskú spôsobilosť 

  pochádzajú zo  sociálne znevýhodneného prostredia  a vzhľadom na sociálne prostredie, nie 

je u nich predpoklad zvládnutia  vzdelávacieho programu prvého ročníka ZŠ.  

(7)  Ak dieťa ani po odložení začiatku plnenia PŠD alebo po  dodatočnom odložení PŠD nedosiahlo 

školskú zrelosť, najneskôr však k 1.septembru, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo 8 rok 

veku, bude zaradené do 1.ročníka alebo so súhlasom ZZ do nultého ročníka ZŠ.      

8) Ak ZZ  dieťaťa požiada o to, aby  bolo na plnenie PŠD výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo 6 

rok veku, je povinný k žiadosti priložiť  súhlasné vyjadrenie príslušného  zariadenia VPaP 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 pediatra  a písomného odporučenia  zariadenia VPaP.  

§ 20   Plnenie  povinnej ŠD 

(2) ZZ je po povinný nahlásiť dieťa na plnenie povinnej  ŠD v ZŠ (zápis).  Zápis sa koná od 1.apríla  do 

30. apríla, ktorý predchádza začiatku šk. roka, v ktorom má dieťa začať plniť PŠD.  

(5)  Žiak plní PŠD v  ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt („spádová škola“), ak ZZ 

nevyberie pre svoje dieťa inú ZŠ. Žiak   môže plniť  PŠD aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ 

tejto školy prijme na základné vzdelávanie.    

(6) Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie  PŠD žiakov, ktorí majú  miesto 

trvalého pobytu v šk. obvode spádovej školy  alebo  sú umiestnení v šk. zariadení alebo v inom zariadení 

na základe rozhodnutia súdu.   

§ 24  Skončenie plnenia PŠD 

(1)  Žiak skončil plnenie PŠD, ak od začiatku  plnenia PŠD absolvoval 10 rokov vzdelávania v školách  

podľa tohto zákona alebo dňom 31. augusta  príslušného  školského  roka, v ktorom žiak dovŕšil  16. 

rok veku. 

(2) Žiakovi 8.ročníka vzdelávacieho programu ZŠ,  ktorý dovŕšil 16 rokov  veku, riaditeľ školy umožní 

ukončiť 9.ročník a získať nižšie stredné vzdelanie, ak je predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do 

konca šk. roka, v ktorom dovŕši 17. rok veku.  

(3)  Žiakovi s ťažkým ZP  môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie v ZŠ až do konca šk. roka,  v ktorom 

žiak  dovŕši  18. rok veku 
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