
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

MATERSKÁ ŠKOLA

MATERSKÁ ŠKOLA PRIJÍMA DETI PODĽA ZÁKONA Č. 245/2008 Z. Z. 
V TOMTO PORADÍ:

a) prednostne deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné:
 1. s trvalým pobytom v danej obci, pre ktoré je príslušná škola  
  spádovou materskou školou,
 2. s trvalým pobytom v Slovenskej republike,

 3. s iným, ako trvalým pobytom v Slovenskej republike,

b) 4-ročné deti:
 1. s trvalým pobytom v Slovenskej republike,

 2. s iným, ako trvalým pobytom v Slovenskej republike,

c) 3-ročné deti:
 1. s trvalým pobytom v Slovenskej republike,
 2. s iným, ako trvalým pobytom v Slovenskej republike,

 d) deti po dovŕšení dvoch rokov, ak je voľná kapacita.

Ak dieťa so statusom žiadateľa o dočasné útočisko, žiadateľa o azyl, odídenca 
alebo azylanta nebolo zaradené v materskej škole, nenavštevovalo materskú 
školu, ale napriek tomu prišlo na „štandardný“ zápis do základnej školy, riaditeľ 
školy vydá rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka podľa kapacitných možností školy.

Ak dieťa so statusom žiadateľa o dočasné útočisko, žiadateľa o azyl, odídenca 
alebo azylanta zaradené na vzdelávanie v materskej škole, posudzuje sa ako 
dieťa danej materskej školy. Ak takéto dieťa z Ukrajiny dovŕši 5 rokov  
do 31.8. 2022 a zákonný zástupca požaduje prijatie do ZŠ, ide podľa  
§ 19 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výnimočné prijatie a postupuje  
sa za rovnakých podmienok ako pri dieťati, ktoré je občanom SR.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

STREDNÁ ŠKOLA

Deti so statusom žiadateľov o dočasné útočisko, žiadateľov o azyl, odídencov 
alebo azylantov, ktoré nemajú trvalý pobyt na území SR, riaditeľ spádovej 
školy zaradí na vzdelávanie po tom, čo prednostne prijme na plnenie povinnej 
školskej dochádzky žiakov, ktorí

• majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy podľa  
§ 20 ods. 6 školského zákona a žiakov,

• majú trvalý pobyt na území SR, ale v inom školskom obvode podľa  
§ 20 ods. 5 školského zákona.

Podávanie prihlášok na vzdelávanie v strednej škole pre dieťa so statusom 
žiadateľa o dočasné útočisko, žiadateľa o azyl, odídenca alebo azylanta, ktoré 
sa vzdeláva v 9. ročníku základnej školy na území SR. 

• Ak je prihláška na vzdelávanie v strednej škole podaná v rámci prvého kola vzťahuje sa 
na takéto dieťa štandardný postup pre prijímacie konanie. Tu je potrebné postupovať 
podľa usmernenia k prijímaciemu konaniu, ktoré je zverejnené na https://www.minedu.
sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/.

• Ak nie je prihláška na vzdelávanie v strednej škole podaná v rámci prvého kola, ale je 
podaná v rámci „druhého kola“ v termíne zverejnenom podľa § 66 ods. 6 školského 
zákona, vzťahuje sa na takéto dieťa štandardný postup pre prijímacie konanie. 

• Ak nie je prihláška na vzdelávanie v strednej škole podaná v rámci prvého kola a v rámci 
druhého kola nastala situácia, že z rôznych objektívnych dôvodov prihláška podaná 
nebola alebo prihláška v rámci druhého kola bola podaná, ale stredná škola takéto 
dieťa neprijala, je v tomto prípade potrebné postupovať podľa § 71 ods. 3 školského 
zákona. 

Zabezpečenie vzdelávania deťom 9. ročníka, ktoré majú status žiadateľov o dočasné 
útočisko, žiadateľov o azyl, odídencov alebo azylantov, v strednej škole bude realizovať 
Regionálny úrad školskej správy po prerokovaní s riaditeľom strednej školy  
(v koordinácii s príslušnými samosprávnymi krajmi).

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ZARADENIE NA VZDELÁVANIE (MŠ,ZŠ,SŠ)

 REŽIM ZARADENIA PODĽA § 146 ODS. 4 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

• požiada o predloženie dokladu preukazujúceho, že začalo konanie o poskytnutie 
dočasného útočiska alebo konanie o udelenie azylu, 

• zistí úroveň doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka,

• zaradí dieťa do príslušného ročníka (nie rozhodnutím) a vydá doklad o zaradení dieťaťa.

 POTVRDENIE O ZARADENÍ

• Pri zaradení vydá riaditeľ potvrdenie o zaradení. O zaradení sa nevydáva rozhodnutie 
v režime správneho konania. Zaradené dieťa so statusom žiadateľa o dočasné 
útočisko, žiadateľa o azyl, odídenca alebo azylanta bude ďalej posudzované rovnakým 
spôsobom, ako dieťa prijaté na vzdelávanie. Doklad o zaradení má rovnakú relevanciu 
ako rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie. Ak už je dieťa so statusom žiadateľa 
o dočasné útočisko, žiadateľa o azyl, odídenca alebo azylanta zaradené na vzdelávanie, 
bude sa takéto dieťa k ostatným ustanoveniam školského zákona posudzovať ako dieťa 
danej školy a poskytne sa mu výchova a vzdelávanie za rovnakých podmienok, 
ako občanom Slovenskej republiky podľa § 146 ods. 2 školského zákona. 

 Uvedené platí napríklad aj vo vzťahu k vylúčeniu zo školy.

 OPAKOVANÉ ZARAĎOVANIE

• Dieťa so statusom žiadateľa o dočasné útočisko, žiadateľa o azyl, odídenca alebo 
azylanta nemožno opakovane zaraďovať do nižšieho ročníka z dôvodu neovládania 
vyučovacieho jazyka. Takto zaradiť dieťa je možné len jedenkrát na časovo 
neobmedzené obdobie. Pri nedostatočnom osvojení jazyka musí škola vyvinúť 
čo najväčšie úsilie na odstránenie jazykovej bariéry a zapojiť do tohto procesu 
pedagogických a odborných zamestnancov školy.   

 PODMIENEČNÉ ZARADENIE

• Dieťa so statusom žiadateľa o dočasné útočisko, žiadateľa o azyl, odídenca 
alebo azylanta je možné zaradiť aj do ročníka nižšie (t.j podmienečné zaradenie), ako 
podľa veku patrí, a to vtedy, ak nastane situácia, pri ktorej bude riaditeľ školy zaraďovať 
dieťa podľa § 146 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. a úroveň jeho znalosti slovenského 
jazyka nebude zodpovedať príslušnému ročníku v školách na území SR. 
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EVIDENCIA (MŠ, ZŠ, SŠ)

RIADITEĽ (MŠ, ZŠ, SŠ)

 EVIDENCIA DIEŤAŤA SO STATUSOM ŽIADATEĽA O DOČASNÉ ÚTOČISKO,  
 ŽIADATEĽA O AZYL, ODÍDENCA ALEBO AZYLANTA

• Školy uvádzajú dieťa so statusom žiadateľa o dočasné útočisko, žiadateľa o azyl, odídenca 
alebo azylanta do svojho školského informačného systému (AsC, eSkola a iné) ako ostatné 
deti, nastavujú im národnosť a občianstvo podľa údajov zo žiadosti zákonných zástupcov 
alebo z rodného listu, ak ho zákonný zástupca má. Materská škola vedie dieťaťu osobný 
list dieťaťa, základná škola, základná umelecká škola a stredná škola vedie dieťaťu 
so statusom žiadateľa o dočasné útočisko, žiadateľa o azyl, odídenca alebo azylanta 
katalógový list. Taktiež rovnako evidujú dochádzku do školy. V prípade, že takéto dieťa 
neospravedlnene vymeškáva vyučovanie, postupuje škola rovnako, ako pri ostatných 
deťoch podľa školského zákona. 

 PRESTUP DIEŤAŤA SO STATUSOM ŽIADATEĽA O DOČASNÉ ÚTOČISKO,  
 ŽIADATEĽA O AZYL, ODÍDENCA ALEBO AZYLANTA NA INÚ ŠKOLU 

• Ak by malo dieťa so statusom žiadateľa o dočasné útočisko, žiadateľa o azyl, odídenca 
alebo azylanta „odísť“ zo školy na inú školu rovnakého stupňa v Slovenskej republike, 
táto ďalšia škola ho už prijíma rozhodnutím o prestupe, ktoré riaditeľ školy podľa zákona 
č. 245/2008 Z. z. zasiela riaditeľovi školy, z ktorej žiak odišiel. Škola, z ktorej takéto dieťa 
odišlo, pošle škole, ktorá takéto dieťa prijala, kópiu katalógového listu.

• O prijatí alebo o zaradení dieťaťa so statusom žiadateľa o dočasné útočisko, žiadateľa 
o azyl, odídenca alebo azylanta na vzdelávanie rozhoduje riaditeľ školy.

• Riaditeľ posudzuje každé zaradenie na vzdelávanie v slovenských školách individuálne.

• Riaditeľ dôkladne vyhodnocuje získané informácie od zákonného zástupcu a ak zistí, že 
účelom zaradenia dieťaťa nie je vzdelávanie (napr. zákonný zástupca chce dieťa zaradiť 
na vzdelávanie len z dôvodu jazykového kurzu, resp. že sa nebude zúčastňovať školského 
vyučovania) môže to považovať ako prejav vôle zákonného zástupcu vziať späť žiadosť 
o zaradenie takého dieťaťa a riaditeľ dieťa nezaradí na vzdelávanie.

• Riaditeľ pri rozhovore so zákonným zástupcom vysvetlí, že možnosť zaradiť na vzdelávanie 
v slovenských školách je možné iba jedenkrát.

• Riaditeľ v procese zaraďovania dieťaťa dbá o to, aby rozhovorom so zákonným zástupcom 
dieťaťa zistil všetky dôležité informácie, ktoré bude pri zaraďovaní takého dieťaťa potrebovať.


