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Opatrenia zo strany školy pri  zanedbávaní povinnej školskej dochádzky 

žiakom v šk. roku 2015-2016 
 

 Opatrenia boli vypracované v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva školstva 

Slovenskej  republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č.224/2011 Z. z., zákona č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

1. Opatrenia uskutočňované v priebehu mesiaca: 
a) Žiak má 1 - 3 neospravedlnené hodiny:  

- TU túto skutočnosť oznámi písomne ZZŽ cez žiacku knižku, 

- TU uskutoční pohovor so žiakom so zápisom do zošita, žiak zápis podpíše.  

 

b) Žiak má 4 – 11 neospravedlnených hodín: 

- TU uskutoční pohovor so ZZŽ o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky, z pohovoru TU urobí zápis 

v zošite, zápis dá podpísať ZZŽ, 

- v prípade že ZZŽ nepríde na pohovor, TU vypíše tlačivo „ Oznámenie o zanedbávaní školskej dochádzky“ 

a pozve ZZŽ na pohovor s TU, (tlačivo vyplniť a vytlačiť v ASC agende, na tlačivo sa podpíše triedny učiteľ, 

tlačivo opečiatkovať a zaregistrovať u p. Pevalovej, ktorá zabezpečí jeho odoslanie zákonnému zástupcovi 

žiaka).  

 

c) Žiak má 12 a viac neospravedlnených hodín v mesiaci:  

- TU informuje VP a RŠ, 

- TU po dohode s RŠ vypíše tlačivo „ Oznámenie o zanedbávaní školskej dochádzky“ a pozve ZZŽ na 

pohovor s RŠ (vyplniť a vytlačiť v ASC agende, opečiatkovať, zaregistrovať u p. Pevalovej, ktorá zabezpečí 

podpísanie tlačiva RŠ a odoslanie zákonnému zástupcovi žiaka),  

- RŠ uskutoční pohovor so zápisom. 

 

2. Opatrenia uskutočnené na konci mesiaca: 
- TU vpíše počet neospravedlnených hodín u jednotlivých žiakov do formulára na nástenke, kde vypíše aj 

uskutočnené opatrenia, pri každom žiakovi vyplniť všetky kolónky,  

- VP nahlási RŠ žiakov, ktorí majú viac ako 15 neospravedlnených hodín v mesiaci, 

- RŠ posiela hlásenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky na MsÚ v ktorom má zákonný zástupca žiaka 

trvalý pobyt a kópiu tohto oznámenia posiela na Oddelenie štátnych sociálnych dávok ÚPSV a R v Martine, 

Ul. Mudroňova 22,podľa miesta trvalého pobytu. 

 

3. Opatrenia počas školského roka:  
Ak žiak počas školského roka má viac ako 60 neospravedlnených hodín ide o zanedbanie povinnej školskej 

dochádzky = priestupok –priestupkové konanie. 

- TU informuje VP, RŠ, preukázateľne ZZŽ( TU to ZZŽ oznámi tak, aby mal podpis ZZŽ, že o tom vie - osobný 

pohovor a zápis s podpisom alebo poštou, mailom, v ktorom napíše, že rodič to berie na vedomie, aby to rodič 

potvrdil a mail vytlačí a založí) 

- RŠ posiela hlásenie na MsÚ, v ktorom má zákonný zástupca žiaka trvalý pobyt a na Oddelenie štátnych 

sociálnych dávok ÚPSV a R v Martine, Ul. Mudroňova 22,  podľa miesta trvalého pobytu. 

 

K bodom 1, 3.: Uvedené opatrenia triedny učiteľ uskutoční ihneď, ako žiak vymešká príslušný počet 

neospravedlnených hodín, v prípade potreby ich rieši v spolupráci s VP. 

K bodu 2: Štatistika o neospravedlnených hodinách musí zodpovedať počtu  neospravedlnených hodín 

v príslušnom mesiaci a zodpovedať údajom v triednej knihe. 

 
Opatrenia boli prerokované na pedagogickej rade dňa 14.09.2015. 

Vypracovala: Mgr. Zdenka Rizmanová, výchovná poradkyňa pre ZŠ 

 

Schválila: PaedDr. Erika Repková, poverená riaditeľka školy 


