
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov 
 

Informovaný súhlas zákonného zástupcu  

o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky 

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

Rodné číslo:............................................................................................................................. 

Adresa bydliska:...................................................................................................................... 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:............................................................................... 

Dátum narodenia:...................................................................................................................... 

Adresa bydliska:....................................................................................................................... 

 

Zákonný zástupca sa oboznámil s dôsledkami svojho súhlasu o odložení začiatku plnenia povinnej 

školskej dochádzky svojho dieťaťa vo všetkých bodoch: 

1. Ak riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, odporučenia 

všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenia príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie vydala rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej 

dochádzky, podľa § 19 ods. (4) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon) má zákonný zástupca právo rozhodnúť 

o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý 

ročník. 

2. Ak dieťa malo odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok, zákonný 

zástupca je povinný podľa § 20 ods. (2) školského zákona opäť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole pre nasledujúci školský rok. Zápis sa koná od 1. apríla do 

30. apríla (deň zápisu určí zriaďovateľ príslušným VZN), ktorý predchádza začiatku školského 

roka, v ktorom má dieťa po odklade začať plniť povinnú školskú dochádzku.  

 

3. Podľa § 19 ods. (7) školského zákona ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej 

dochádzky alebo po dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky nedosiahlo 

školskú spôsobilosť, najneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo 

ôsmy rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do 

nultého ročníka základnej školy.  

 

4. Ak zákonný zástupca neprihlási školopovinné dieťa po odklade na plnenie povinnej školskej 

dochádzky nasledujúci školský rok, podľa § 10 ods. (4) vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. 

o základnej škole, oznámi to riaditeľka školy zriaďovateľovi školy, ktorý urobí opatrenia podľa 

osobitného predpisu. 

V zmysle § 2 písmena y) školského zákona vlastnoručne podpisujem, že som bol/bola riadne 

poučený/poučená o dôsledkoch svojho súhlasu. 

 

Dátum:............................................... 

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

     Podpis zákonného zástupcu dieťaťa                                                               Pečiatka a podpis riaditeľky školy 


