
Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky 

V zmysle zákona 245/2008 Z.z.  

/ o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov / 

 

 

Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky 

Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky sú 

a) individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole 

podľa tohto zákona (ďalej len „individuálne vzdelávanie“), 

b) vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky, 

c) vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom 

zastupiteľského úradu iného štátu, ak zastupiteľský úrad iného štátu oznámil ministerstvu 

školstva, že vydal súhlas na zriadenie školy, ktorá sa nevedie v sieti škôl a školských 

zariadení podľa osobitného predpisu,8) 

d)vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa 

medzinárodných programov na základe poverenia ministerstva školstva, 

e) individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základnej školy, 

f) podľa individuálneho učebného plánu, 

g) vzdelávanie v Európskych školách.26a) 

 

§ 25 

 

(1) O povolení vzdelávania podľa § 23 písm. b), c) alebo e) rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy 

na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. 

 

(2) V žiadosti zákonný zástupca alebo plnoletý žiak uvedie 

a)meno, priezvisko a bydlisko žiaka, 

b)rodné číslo žiaka, 

c)adresu bydliska v zahraničí, 

d)názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, 

alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú 

bude žiak navštevovať. 

 

(3)Ak ide o vzdelávanie podľa § 23 písm. b), zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak 

do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej školy 
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doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú 

školu. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predloží tento doklad vždy k 15. 

septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní podľa § 23 

písm. b). 

 

(4)Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo 

plnoletého žiaka učebnice a pracovné zošity. 

 

(5)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. 

 

(6)Žiaci, ktorí vykonávajú osobitný spôsob školskej dochádzky podľa § 23 písm. e), vykonajú 

skúšku zo všetkých povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka 

kmeňovej školy okrem predmetov s prevahou výchovného zamerania za každý príslušný 

školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a 

deviateho ročníka základnej školy. 

 

(7)Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole, 

vykonať skúšku aj na inej škole v Slovenskej republike, a to po dohode zákonného zástupcu 

žiaka alebo plnoletého žiaka s riaditeľom kmeňovej školy a riaditeľom školy, v ktorej sa má 

skúška vykonať. 

 

(8)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. 

 

(9)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. 
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