___________________________________________________________________________
(názov správneho orgánu)
Číslo:...................

Miesto, dátum: ................

ROZHODNUTIE

Riaditeľ(riaditeľka)........................................................ ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia

( názov správneho orgánu )
§ 5 ods. 3 písm. f) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 25
ods. 1 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov,
v súlade s § 11 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole v znení neskorších predpisov
po zistení potrebných dokladov podľa § 32 a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní
( správny poriadok) v znení neskorších predpisov

povoľuje
.........................................................., národ.: ......................................, rodné číslo: ................................

(meno, priezvisko žiaka)
bytom.........................................., Ul....................................., PSČ:............................., žiakovi ( žiačke)
.............. triedy Základnej školy ...............................................................................................................

plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky
na................................................, ................................................................................., štát ....................
(názov školy)

( adresa školy)

od ..................... do ........................ Menovaný (á) vykoná skúšky z vybraných vyučovacích
predmetov, t.j. z tých predmetov, ktoré sa na škole v zahraničí nevyučujú, v kmeňovej škole za
ukončený školský rok. Termín skúšky dohodne s riaditeľom ZŠ ............................................, zákonný
zástupca žiaka do 15.mája 200.... . Zoznam predmetov, z ktorých žiak vykoná skúšky, určí riaditeľ
školy až po doplnení nasledovných dokladov: overená kópia originálu vysvedčenia z ......... ročníka
.................................................................................... vydaného v................................................;
(názov školy)

(štát)

overený preklad vysvedčenia vydaného zahraničnou školou do slovenského jazyka.

Odôvodnenie
..................................................., bytom................................., Ul.................................., PSČ:................,
(meno a priezvisko)

zákonný zástupca žiaka v období od .................do ................ ...................................................................

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

( uvedú sa dôvody, na základe ktorých zákonný zástupca žiaka podal žiadosť)
požiadal o to, aby jeho syn ( dcéra) ................................, žiak (žiačka) ................. triedy Základnej
školy ........................................., ........... mohol (mohla) plniť povinnú školskú dochádzku mimo
územia Slovenskej republiky. Vo svojej žiadosti uviedol skutočnosti v súlade s § 25 ods. 2 písm. a) až
d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Podľa § 23 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. jednou z foriem osobitného spôsobu plnenia školskej
dochádzky je vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky. Podľa § 25 ods. 1 zákona č.
245/2008 Z.z. osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky povoľuje na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka riaditeľ školy, do ktorej je žiak prijatý. Na základe
vyššie uvedeného správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec
(mesto)............................................................. .prostredníctvom riaditeľa (riaditeľky) Základnej školy
.......................................................................... .*
(názov školy)
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Okrúhla pečiatka

Rozhodnutie dostanú
1. XY, bytom xxxx, zákonný zástupca žiaka
2. Pre spis

........................................................
Meno, priezvisko, titul, funkcia

