
Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec 

 

Usmernenie č. 1/2017 

Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky 

 

Riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová vydáva v súvislosti s Usmernením k oznamovaniu zanedbávania 

povinnej školskej dochádzky Školského úradu Odd. školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Mesta Lučenec 

zo dňa 14.9.2017 nasledovné interné usmernenie: 

1. Triedni učitelia ospravedlňujú  neprítomnosť žiaka v súlade so Školský poriadkom žiakov ZŠ M. R. 

Štefánika v Lučenci platným od 1.9.2017. 

2. V prípade podozrenia zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je potrebné kontaktovať 

zákonného zástupcu (písomne, telefonicky, sms, e-mailom, prostredníctvom IŽK), pozvať zákonného 

zástupcu na pohovor. Triedny učiteľ kompletizuje opatrenia, ktoré realizoval v súvislosti s riešením 

zanedbávania povinnej školskej dochádzky u konkrétneho žiaka.  

3. V prípade podozrenia zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky kontaktuje triedny učiteľ 

terénnych sociálnych pracovníkov MsÚ v Lučenci.  

4. Z pohovorov so zákonným zástupcom je potrebné vyhotoviť písomný záznam.  

5. Na konci kalendárneho mesiaca informuje triedny učiteľ riaditeľku školy o počte vymeškaných 

ospravedlnených a neospravedlnených hodín, informuje o krokoch, ktoré realizoval v súvislosti so 

zanedbávaním povinnej školskej dochádzky a doloží kópie pohovorov so zákonným zástupcom, kópie 

mailov, informácií zasielaných prostredníctvom IŽK, písomných pozvaní rodičia na pohovor a pod.   

6. Riaditeľstvo školy zašle písomné oznámenie obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt spolu s prílohami 

o realizovaných konkrétnych krokov zo strany triedneho učiteľa a vedenia školy: 

a. v prípade, ak počet neospravedlnených hodín nepresiahne 60 neospravedlnených hodín sa 

zasiela: Oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky podľa par. 5 ods. 11 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

b. v prípade, ak počet neospravedlnených hodín presiahne 60 neospravedlnených hodín sa zasiela: 

Žiadosť o prejednanie priestupku podľa par. 37/2003 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7. Škola poskytuje súčinnosť Oddeleniu školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Mesta Lučenec, 

ÚPSVaR Lučenec, OO PZ v súvislosti s riešením zanedbávania povinnej školskej dochádzky.  

 

Mgr. Gabriela Aláčová v.r. 

      riaditeľka školy 

Prejednané na pedagogickej rade: 27.9.2017 

Platnosť od 28.9.2017 

 


