
 

(kontaktné údaje zákonného zástupcu žiaka/žiačky) 

 

         

      Základná škola s materskou školou Kľušov   

        086 22 Kľušov 170 

V Kľušove, dňa ............................ 

 

Vec:     Žiadosť o plnenie povinnej školskej dochádzky na škole mimo 

územia Slovenskej republiky 

 

     V súlade s ustanovením § 25, bodu 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon), jeho noviel a o zmene a doplnení ďalších zákonov Vás žiadam 

o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo územia Slovenskej republiky  

(osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky) 

 

pre môjho syna / moju dcéru  ....................................................................................................... 

 

žiaka/žiačku .................... ročníka Základnej školy a materskou školou Kľušov 

 

narodeného/narodenú dňa ....................................... rodné číslo................................................. , 

 

bytom ........................................................................................................................................  . 

 

Predpokladaný termín vycestovania je .....................................................................................  . 

 

Presný názov a adresa školy, ktorú bude žiak/žiačka navštevovať v zahraničí: 

 

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

Bydlisko v zahraničí: ................................................................................................................... 

Kontakt (telefónne číslo a e-mail): ............................................................................................... 

Trvanie osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky: .......................................................... 

 
Zákonný zástupca má povinnosť nahlásiť adresu školy v zahraničí do 30 dní a doručiť potvrdenie o návšteve školy 

riaditeľovi kmeňovej školy. Zákonný zástupca žiaka predloží tento doklad vždy k 15.septembru príslušného šk.roka, ak žiak 

pokračuje vo vzdelávaní. 

Zákonný zástupca písomne požiada o vykonanie komisionálnych skúšok najneskôr do 15. mája kalendárneho roka, 

v ktorom sa má skúška vykonať. V žiadosti zákonný zástupca uvedie, či komisionálne skúšky bude robiť žiak každý školský 

rok, avšak najneskôr za všetky ročníky po ukončení 4. ročníka a po ukončení 9. ročníka ZŠ. 

Pre vykonanie komisionálnych skúšok je potrebné predložiť preložené a overené vysvedčenie zo zahraničia. Žiak 

vykoná skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ kmeňovej školy. 

Z vyučovacích predmetov, ktoré nie sú zahrnuté v študijnom programe navštevovanej školy v zahraničí, vykoná 

dcéra / syn komisionálne skúšky vo vopred dohodnutých termínoch. 

 

       Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem. 

                             _____________________________ 

                          podpis zákonného zástupcu  

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o Ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov a osobných údajov môjho dieťaťa za účelom 

poskytovania výchovy a vzdelávania pre potreby ZŠ a ďalších orgánov. 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

Som si vedomý/á svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa 

pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.  
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