
1. Ukončenie štúdia 
Každé dieťa/žiak v škole, v ktorej ukončí štúdium v organizačnej zložke školy, musí mať zadaný dátum 

začiatku štúdia, dátum konca štúdia a typ ukončenia štúdia. V prípade, že typ ukončenia a dátum konca 

štúdia nie je vyplnený a škola dieťa/žiaka z mesiaca na mesiac alebo z júna na september nezašle, bude 

škola automaticky vyzvaná na doplnenie týchto údajov. 

Ak dieťa/žiak úspešne absolvoval posledný ročník vzdelávacieho programu, prípadne úspešne absolvoval 

ukončovaciu skúšku, štúdium riadne ukončil.  

Príklady riadneho ukončenia štúdia 
Dieťa absolvovalo vzdelávací program odboru vzdelávania v materskej škole. 
Žiak úspešne ukončil 9. ročník v základnej škole. 
Žiak úspešne ukončil posledný ročník gymnázia a vykonal maturitnú skúšku. 

Ak dieťa/žiak neabsolvoval posledný ročník vzdelávacieho programu alebo nevykonal úspešne 

ukončovaciu skúšku a končí štúdium v škole, je nutné mu priradiť jednu z možností nižšie.  

Prestup/pokračovanie v plnení PŠD v inej 
škole 

Vypĺňa sa, ak dieťa/žiak pokračuje v štúdiu v inej 
škole/zložke. 
POZOR: ak žiak absolvoval 9./10. ročník v ZŠ/ŠZŠ, typ 
ukončenia je „riadne ukončenie”. 
 

Predčasné skončenie/splnenie PŠD 
bez absolvovania VP ZŠ1 

Vypĺňa sa, ak dieťa MŠ/žiak ZŠ nepokračuje v štúdiu 
v inej škole. 
 

Zanechanie/nevykonanie ukončovacej 
skúšky 

Vypĺňa sa, ak žiak strednej školy nepokračuje v štúdiu 
v inej škole. 
 

Úmrtie  
 

Vylúčenie zo štúdia Možné vyplniť iba za žiakov stredných škôl s ukončenou 
školskou dochádzkou. 
 

Čaká na opravný/náhradný 
termín/opakovanie ukončovacej skúšky 

Možné vyplniť iba za žiakov stredných škôl, ktorí 
úspešne absolvovali posledný ročník, nevykonali 
ukončovaciu skúšku v riadnom termíne (záverečnú 
skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú 
skúšku alebo absolventskú skúšku) a požiadali o opravný 
alebo náhradný termín.   
 

Nepovolenie opakovať ročník alebo 

vykonať ukončovaciu skúšku  

Možné vyplniť iba za žiakov stredných škôl, ktorým 

nebolo povolené opakovať ročník alebo vykonať 

ukončovaciu skúšku. 

KON: Zmaturoval a nepokračuje v štúdiu Možné vyplniť za žiakov konzervatórií, ktorí úspešne 
absolvovali maturitnú skúšku a nepokračujú v štúdiu. 

Odhlásenie/zrušenie pobytu v SR Možné vyplniť za žiakov plniacich povinnú školskú 
dochádzku, ktorí sa odhlásili z pobytu v SR.  

Špecifické usmernenia pre každý druh školy nájdete v kapitolách nižšie.

                                                           
1 splnenie povinnej školskej dochádzky bez absolvovania vzdelávacieho programu pre základné školy 



1.1. Materské školy (MŠ) 
 

Číselníková položka Vysvetlenie Dátum konca Odkaz na zákon(y) 

Riadne ukončenie 
Dieťa absolvovalo vzdelávací 
program odboru vzdelávania 
v materskej škole.  

Deň ukončenia dochádzky. 

§ 16 ods. 2 školského 
zákona 

Prestup/pokračovanie v 
plnení PŠD v inej škole 

Dieťa ukončilo dochádzku 
v materskej škole a začalo 
predprimárne vzdelávanie v inej 
materskej škole, inej organizačnej 
zložke alebo inej materskej škole 
pre deti so ŠVVP. 

Deň ukončenia dochádzky.  

 

Predčasné 
skončenie/splnenie PŠD 
bez absolvovania VP ZŠ  

Dieťa predčasne skončilo 
predprimárne vzdelávanie, ak nejde 
o povinné predprimárne 
vzdelávanie. 

Podľa dátumu uvedeného 
v rozhodnutí riaditeľky MŠ 

§ 5 ods. 14 písm. g) 
zákona o štátnej 
správe v školstve 

Úmrtie  Deň pred dátumom úmrtia. 
§ 157 ods. 3 písm. a) 
školského zákona 

 

Zaradenie do špeciálnej triedy 
Ak je dieťa zaradené do špeciálnej triedy na základe záverov odborného vyšetrenia dieťaťa v zariadení 
výchovného poradenstva a prevencie v tej istej materskej škole, štúdium sa neukončuje. V prípade, ak v danej 
materskej škole nie je špeciálna trieda, štúdium sa ukončuje ako „prestup/pokračovanie v plnení PŠD v inej škole“ 
s dátumom ukončenia dochádzky, keďže ide o úplne nové prijatie dieťaťa do novej materskej školy a o jeho 
zaradenie do špeciálnej triedy danej materskej školy. 

 



1.2. Základné školy (ZŠ) 

Číselníková položka Vysvetlenie Dátum konca 
Odkaz na 
zákon(y) 

Riadne ukončenie 
Žiak absolvoval 9./10. ročník 
vzdelávacieho programu odboru 
vzdelávania základnej školy. 

31. august 

 
§ 16 ods. 3 
školského zákona 

Prestup/pokračovanie v plnení 
PŠD2 v inej škole 

Žiak pokračuje v plnení PŠD 
v inej základnej škole, v inej 
organizačnej zložke alebo inej 
základnej škole pre žiakov 
so ŠVVP. 
 
Žiak absolvoval posledný ročník 
neplnoorganizovaných ZŠ 
a pokračuje v plnení PŠD v inej 
škole. 
 
Žiak dokončil štúdium 
v základnej škole v 8. ročníku 
a pokračuje v päťročnom 
vzdelávacom programe 
bilingválneho vzdelávania. 
 
Žiak dokončil štúdium 
v základnej škole v 5. ročníku 
a pokračuje v osemročnom 
vzdelávacom programe. 
 
Žiak nedokončil štúdium 
v základnej škole v poslednom 
ročníku a pokračuje 
vo vzdelávacom programe 
nižšieho stredného odborného 
vzdelávania. 

Deň predchádzajúci 
dňu, v ktorom má žiak 
pokračovať v plnení PŠD 
v inej škole. 
 
 
31. august 

 
 
 
 
 

31. august 

 
 
 
 
31. august 

 

 

 

 

31. august 

§ 31 ods. 1 
školského zákona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 62 ods. 3 
školského zákona 
 
 
 
 
 
§ 62 ods. 2 
školského zákona 
 
 
 
§ 62 ods. 4 
školského zákona 

Predčasné skončenie/splnenie 
PŠD bez absolvovania VP ZŠ3  

Žiak ukončil povinnú školskú 
dochádzku bez absolvovania 
9./10. ročníka. 

31. august 

 
§ 22 školského 
zákona 

Úmrtie  
Deň pred dátumom 
úmrtia. 

§ 157 ods. 3 písm. 
a) školského 
zákona 

Odhlásenie/zrušenie pobytu v SR 

Žiak, ktorý plní povinnú školskú 
dochádzku sa odhlásil z trvalého 
pobytu v SR. 
 
Žiak (cudzinec) sa odhlásil 
z pobytu v SR a nenavštevuje 
školu. 

Deň ukončenia 
dochádzky. 

 

 

                                                           
2 Povinná školská dochádzka 
3 Splnenie povinnej školskej dochádzky bez absolvovania vzdelávacieho programu základnej školy 



 

Zaradenie do špeciálnej triedy 
Nejedná sa o ukončenie štúdia, ak je v rámci tej istej školy. Typ ukončenia štúdia aj dátum konca štúdia ostávajú 
prázdne. Žiakovi sa zmení typ triedy a odbor. V prípade pokračovania v plnení povinnej školskej dochádzky 
v špeciálnej triede inej základnej školy sa jedná o „prestup/pokračovanie v plnení PŠD v inej škole“. 

 

Vzdelávacie programy (VP) pre žiakov s mentálnym postihnutím, VP pre žiakov s autizmom alebo ďalšími 
pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím a VP pre žiakov hluchoslepých 
V prípade, že žiak týchto VP absolvuje 10. ročník príslušného VP, štúdium riadne ukončil. V prípade, že žiak 
neabsolvuje posledný ročník, jedná sa o „predčasné skončenie/splnenie PŠD bez absolvovania VP ZŠ“. Dátum 
konca štúdia je 31. august.  

 

Štúdium v škole v zahraničí 
Nejedná sa o ukončenie štúdia. Typ ukončenia štúdia aj dátum konca štúdia ostávajú prázdne. Štúdium v škole 
v zahraničí sa udáva prostredníctvom položky „Forma osobitná-nadväzujúca OVP“ – položka „vzdelávanie 
v školách mimo územia SR“.  



1.3. Stredné školy (SŠ), praktické školy, odborné učilištia 
Číselníková položka Vysvetlenie Dátum konca Odkaz na zákon(y) 

Riadne ukončenie 

Odbory bez ukončovacej 
skúšky4: 
Žiak úspešne absolvoval 
vzdelávací program v praktickej 
škole alebo odbornom učilišti 
(zaškolenie, zaučenie). 
 
Odbory s ukončovacou 
skúškou: 
Žiak úspešne absolvoval 

posledný ročník vzdelávacieho 

programu a úspešne vykonal 

príslušnú ukončovaciu skúšku.  

Žiak úspešne vykonal náhradný 

alebo opravný termín 

ukončovacej skúšky. 

31. august 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deň úspešného 
vykonania ukončovacej 
skúšky (§ 91 ods. 1) 

 

§ 99 a § 100 
školského zákona 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 16 ods. 4 – 5 a 
§ 72 - 79 školského 
zákona  
 
§ 2 Vyhlášky 
318/2008 Z. z. 

KON: Zmaturoval a nepokračuje 
v štúdiu 

Týka sa žiakov konzervatórií, 
ktorí úspešne absolvovali 
maturitnú skúšku 
a nepokračujú v štúdiu. 

Deň doručenia 
oznámenia o zanechaní 
štúdia. 

§ 39 školského 
zákona - 
zanechanie štúdia 

Prestup/pokračovanie v plnení 
PŠD v inej škole 

Žiak prestúpil do inej strednej 
školy, inej organizačnej zložky 
alebo špeciálnej strednej školy5. 
 
 
 
Žiak bol preradený do základnej 
školy. 

Deň predchádzajúci dňu, 
v ktorom má žiak začať 
vzdelávanie v škole, 
do ktorej prestúpil. 
 
Deň predchádzajúci dňu, 
v ktorom žiak začal 
vzdelávanie v základnej 
škole, do ktorej bol 
prijatý. 

§ 35 školského 
zákona 
 
 
 
 
 
§ 36 školského 
zákona 

Zanechanie/nevykonanie 
ukončovacej skúšky  

Žiak zanechal štúdium. 
 
 
 
Žiak neospravedlnil svoju 
neúčasť na ukončovacej skúške 
alebo jeho ospravedlnenie 
nebolo uznané. 
 
Žiak nevykonal úspešne 
ukončovaciu skúšku (riadny 
alebo opravný termín) 
a neprihlásil sa na opravný 
alebo náhradný termín. 

Deň doručenia 
oznámenia o zanechaní 
štúdia. 
 
Deň konania 
ukončovacej skúšky. 
 
 
 
 
31. august 
 

§ 39 školského 
zákona 
 
 
 
 
§ 89 ods. 3 
školského zákona 
 
 
 

                                                           
4 Pod pojmom ukončovacia skúška sa myslí skúška, ktorou sa ukončuje predmetné štúdium. Môže ísť o záverečnú 
skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku.  
5 Špeciálne gymnázium, špeciálna stredná odborná škola, praktická škola, odborné učilište. 



Nepovolenie opakovať ročník 
alebo vykonať ukončovaciu 
skúšku 

 Dátum, kedy nadobudne 
právoplatnosť 
rozhodnutie, ktorým sa 
neumožní opakovanie 
ročníka alebo vykonať 
ukončovaciu skúšku. 

§ 92 ods. 1 písm. b)  
školského zákona 

Úmrtie 
 Deň pred dátumom 

úmrtia. 

§ 157 ods. 3 písm. 
a) školského 
zákona 

Vylúčenie zo štúdia 
Žiak bol vylúčený zo štúdia 
v rámci opatrenia vo výchove. 

Dátum nadobudnutia 
právoplatnosti 
rozhodnutia o vylúčení. 

§ 58 ods. 2 
školského zákona 

Čaká na opravný/náhradný 
termín/opakovanie ukončovacej 
skúšky 

Žiak úspešne absolvoval 
posledný ročník, nevykonal 
úspešne ukončovaciu skúšku 
a požiadal o opravný/náhradný 
termín alebo čaká 
na zopakovanie celej 
maturitnej skúšky. 

Dátum konca školského 
roka, v ktorom mal 
štúdium skončiť.  

§ 91 ods. 2 – 3 
školského zákona 
 
§ 88 ods. 7 
školského zákona         

Odhlásenie/zrušenie pobytu v 
SR 

Žiak, ktorý plní povinnú školskú 
dochádzku sa odhlásil 
z trvalého pobytu v SR. 
 
Žiak (cudzinec) sa odhlásil 
z pobytu v SR a nenavštevuje 
školu. 

Deň ukončenia 
dochádzky. 

 

 

Zaradenie do špeciálnej triedy 
Nejedná sa o ukončenie štúdia, ak je v rámci tej istej školy. Typ ukončenia štúdia aj dátum konca štúdia ostávajú 
prázdne. Žiakovi sa zmení typ triedy a odbor. V prípade zaradenia do špeciálnej triedy v inej strednej škole sa 
jedná o „prestup/pokračovanie v plnení PŠD v inej škole“. 

 

Štúdium v zahraničnej škole 
Nejedná sa o ukončenie štúdia. Typ ukončenia štúdia aj dátum konca štúdia ostávajú prázdne. Štúdium 
v zahraničnej škole sa udáva prostredníctvom položky „Forma osobitná-nadväzujúca OVP“ – položka 
„vzdelávanie v školách mimo územia SR“. Štúdium v zahraničnej škole sa udáva iba v prípade žiakov, ktorí sú 
vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky. Starší žiaci pokračujú v štúdiu v inej forme (napr. externej), sú 
vylúčení zo školy alebo zanechajú štúdium v slovenskej škole. 

 

KON: Zmaturoval a nepokračuje v štúdiu 
Týka sa žiakov konzervatórií v šesťročných vzdelávacích programoch, ktorí úspešne absolvovali maturitnú skúšku 
v 4. ročníku a následne zanechajú štúdium. Takýto žiak síce neukončil riadne celé štúdium v konzervatóriu (to sa 
ukončuje absolventskou skúškou v 6. ročníku), ale úspešným absolvovaním maturitnej skúšky získal úplné stredné 
odborné vzdelanie. 
Ak žiak neabsolvoval 4. ročník, nevykonal úspešne maturitnú skúšku a neprihlásil sa na opravný/náhradný termín, 
zadáva sa „zanechanie/nevykonanie ukončovacej skúšky“. 

 

 



Zmena odboru 
V prípade, že ide o zmenu študijného alebo učebného odboru v rámci školy podľa § 34 ods. 2 školského zákona, 
zmena odboru sa neeviduje ako ukončenie štúdia. V prípade, že žiak ukončí štúdium v jednom študijnom alebo 
učebnom odbore (napr. zanechanie/riadne ukončenie) a začne štúdium v tej istej škole v inom študijnom alebo 
učebnom odbore, ide o dve rozdielne štúdiá, z ktorých každé musí byť zvlášť zaevidované.  

 

Opravný/náhradný termín záverečnej/maturitnej/záverečnej pomaturitnej/absolventskej skúšky 
V prípade, že žiak úspešne absolvoval posledný ročník, ale nevykonal úspešne alebo sa nezúčastnil záverečnej 

skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky a jeho účasť bola 

ospravedlnená, môže žiak opravnú skúšku, prípadne druhú opravnú skúšku, alebo náhradnú skúšku konať na jeho 

žiadosť (v prípade opravnej a druhej opravnej skúšky najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka 

strednej školy). Ukončenie štúdia je potrebné evidovať, keďže podľa § 91 ods. 2 – 3 školského zákona 

„zachovávajú sa mu práva a povinnosti žiaka do konca školského roka, v ktorom mal štúdium skončiť.” Zároveň 

však v takýchto prípadoch je potrebné rozlíšiť, že žiak má stále možnosť ukončiť štúdium riadnym spôsobom 

a nejde o zanechanie štúdia.  

Žiakovi sa ukončuje štúdium s typom ukončenia „čaká na opravný/náhradný termín/opakovanie ukončovacej 

skúšky” a dátumom konca školského roka, v ktorom mal štúdium skončiť. O tom, či žiak vykonal ďalší termín 

skúšky, je nutné ministerstvo informovať prostredníctvom RIS portálu (nasledujúca kapitola). 

 



1.3.1. Aktualizácia statusu „čakajúcich“ žiakov 
Každému žiakovi, ktorý ukončil štúdium s typom ukončenia „čaká na opravný/náhradný 

termín/opakovanie ukončovacej skúšky” je nutné tento status aktualizovať na RIS portály 

(https://crinfo.iedu.sk/risportal/) do troch rokov od dátumu konca školského roka, v ktorom mal 

štúdium skončiť. Ak k aktualizácii nedôjde, bude škola automaticky vyzvaná na doplnenie týchto údajov. 

Tu bude screenshot, ako bude vyzerať obrazovka. 

1. Po prihlásení na RIS portál zvoľte XXX. 

 

2. Na obrazovke sa Vám zobrazia všetci žiaci, ktorým ste zadali typ ukončenia „čaká na 

opravný/náhradný termín/opakovanie ukončovacej skúšky” aj s doplňujúcimi informáciami 

pre jednoduchšie identifikovanie žiakov. 

 

3. Do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy je možné, aby žiak opakoval 

záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku 

(§ 88-89 školského zákona). Ak žiak nevykonal skúšku úspešne a podal žiadosť o druhý opravný 

termín, nie je nutné status aktualizovať (stále má status „čakajúceho“). 

V Type ukončenia – finálny zvolíte jednu z možností: 

 riadne ukončenie: ak žiak skúšku úspešne vykonal. 

Dátum finálneho typu ukončenia je dátum vykonania skúšky. 

 zanechanie/nevykonanie ukončovacej skúšky: ak žiak nevykonal skúšku úspešne, 

neprihlásil sa na ňu alebo sa nedostavil. 

Dátum finálneho typu ukončenia je dátum skúšky, ak bol stanovený a dnešný dátum 

v ostatných prípadoch. 

 úmrtie 

Dátum finálneho typu ukončenia je dátum úmrtia, ak je známy a dnešný dátum 

v ostatných prípadoch. 

 nepovolenie opakovať ročník alebo vykonať ukončovaciu skúšku: ak žiakovi nebolo 

povolené vykonať náhradný/opravný termín skúšky. 

Dátum finálneho typu ukončenia je dátum, kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, 

ktorým sa neumožnilo vykonať skúšku. 

 

4. Potvrďte stlačením XXX.

https://crinfo.iedu.sk/risportal/


1.4. Často kladené otázky 

1.4.1. Všeobecné 
1. Dieťa/žiak je zaradený do špeciálnej triedy tej istej školy. Mám ukončovať štúdium? 

Nie. Upravuje sa iba typ triedy a študijný odbor. 

2. Dieťa/žiak je zaradený do špeciálnej triedy inej školy. Mám ukončovať štúdium? 

Áno. Typ ukončenia je „prestup/pokračovanie v plnení PŠD v inej škole”. Dátum konca štúdia je 

deň predchádzajúci dňu, v ktorom má dieťa/žiak začať vzdelávanie v škole, do ktorej prestúpil.   

3. Žiak plní povinnú školskú dochádzku (PŠD) v škole obdobného typu v zahraničí. Mám 

ukončovať štúdium? 

Nie. Povolenie štúdia v zahraničí sa udáva prostredníctvom číselníka „Forma  

osobitná-nadväzujúca OVP“ – položka „vzdelávanie v školách mimo územia SR“. 

4. Dieťa/žiak zmenil odbor v tej istej škole. Mám ukončovať štúdium? 

Nie. Eviduje sa iba zmenu odboru. Avšak v prípade, že žiak ukončí štúdium v jednom študijnom 

alebo učebnom odbore (napr. zanechanie/riadne ukončenie) a začne štúdium v tej istej škole 

v inom študijnom alebo učebnom odbore, ide o dve rozdielne štúdiá, z ktorých každé musí byť 

zaevidované zvlášť.   

5. Dieťa/žiak zmenil odbor a prestúpil do inej školy. Ako mám ukončovať štúdium? 

Typ ukončenia je „prestup/pokračovanie v plnení PŠD v inej škole”. Dátum konca štúdia je dátum 

dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má dieťa/žiak začať vzdelávanie v škole, do ktorej prestúpil.  

Vyššie uvedené platí pri každom prestupe do inej školy bez ohľadu na to, či žiak zmenil alebo 

nezmenil odbor.  

6. Dieťa/žiak pokračuje v štúdiu v rámci spojenej školy z jednej organizačnej zložky (školy) 

do druhej, napr. zo ZŠ do gymnázia. Mám mu evidovať ukončenie štúdia?  

Áno, každé ukončenie štúdia v každej organizačnej zložke školy je nutné ukončovať. Ak úspešne 

absolvoval 9. ročník na ZŠ, typ ukončenia je „riadne ukončenie”. Dátum konca štúdia je 31. 

august.   

Príklad ZŠ s MŠ: dieťa ukončilo povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ, ktorá je elokovaným 

pracoviskom ZŠ s MŠ. Dieťa pokračuje vo vzdelávaní v ZŠ. Dieťa štúdium v MŠ riadne ukončilo. 

7. Dieťa/žiak pokračuje v štúdiu v elokovanom pracovisku tej istej kmeňovej školy. Mám mu 

evidovať ukončenie štúdia? 

Áno a to aj v prípade, že sa jedná o ten istý druh školy. Typ ukončenia je „prestup/pokračovanie 

v plnení PŠD v inej škole“ a deň konca štúdia je deň predchádzajúci dňu, v ktorom má žiak začať 

vzdelávanie v zložke, v ktorej pokračuje vo vzdelávaní. 

 



8. Dieťa/žiak prestúpil do inej školy počas školského roka. Musím ho zasielať do RIS-u až 

do konca školského roka? 

Nie. Stačí, ak zadáte typ ukončenia a dátum konca štúdia a zašlete v najbližšej aktualizačnej 

dávke. V ďalších mesiacoch už údaje o tomto dieťati/žiakovi zasielať nemusíte (ak zašlete, nič sa 

nestane). 

1.4.2. Materské školy 
9. Čo ak musím ukončiť štúdium dieťaťa, pretože nemôže byť zapísané v dvoch materských 

školách naraz? 

Typ ukončenia je „predčasné skončenie/splnenie PŠD bez absolvovania VP ZŠ“. Dátum konca je 

deň ukončenia dochádzky. 

1.4.3. Základné školy 
10. Žiak končí povinnú školskú dochádzku (PŠD) v 9. ročníku. Ako mám ukončiť štúdium? 

Treba rozlíšiť, či žiak úspešne absolvoval 9. ročník. Ak áno, tak typ ukončenia je „riadne 

ukončenie”. Dátum konca štúdia je 31. august.   

Ak žiak neabsolvoval úspešne 9. ročník a teda splnil povinnú školskú dochádzku (PŠD) 

bez ukončenia vzdelávacieho programu pre základné školy a nezískal nižšie stredné vzdelanie, typ 

ukončenia je „predčasné skončenie/splnenie PŠD bez absolvovania VP ZŠ“. Dátum konca štúdia je 

31. august.  

11. Žiak ukončil povinnú školskú dochádzku (PŠD) v 7. ročníku. Ako mám ukončiť štúdium? 

Žiak neabsolvoval posledný ročník vzdelávacieho programu pre druhý stupeň základnej školy. Typ 

ukončenia je „predčasné skončenie/splnenie PŠD bez absolvovania VP ZŠ”. Dátum konca štúdia je 

31. august.   

12. Žiak pokračuje v päťročnom vzdelávacom programe bilingválneho vzdelávania po 8. ročníku 

ZŠ. Ako mám ukončiť štúdium? 

Žiak neabsolvoval posledný ročník vzdelávacieho programu pre druhý stupeň základnej školy, ale 

pokračuje v plnení povinnej školskej dochádzky (PŠD). Typ ukončenia je „prestup/pokračovanie 

v plnení PŠD v inej škole”. Dátum konca štúdia je 31. august. 

13. Žiak pokračuje v osemročnom vzdelávacom programe v gymnáziách alebo konzervatóriách 

po 5. ročníku ZŠ. Ako mám ukončiť štúdium? 

Žiak neabsolvoval posledný ročník vzdelávacieho programu pre druhý stupeň základnej školy, ale 

pokračuje v plnení povinnej školskej dochádzky (PŠD). Typ ukončenia je „prestup/pokračovanie 

v plnení PŠD v inej škole”. Dátum konca štúdia je 31. august. 

14. Žiak ukončil 4. ročník v neplnoorganizovanej ZŠ s 1. - 4. ročníkom. Pokračuje vo vzdelávaní  

v 5. ročníku v inej ZŠ. Ako mám ukončiť štúdium? 

Žiak pokračuje v plnení povinnej školskej dochádzky (PŠD) v inej škole. Typ ukončenia je 

„prestup/pokračovanie v plnení PŠD v inej škole”. Dátum konca štúdia je 31. august. 



15. Žiak ukončil povinnú školskú dochádzku (PŠD) bez absolvovania 9. ročníka a pokračuje 

vo vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou skúškou. 

Mám ukončovať štúdium? 

Áno a to aj v prípade, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní na tej istej škole. Typ ukončenia je 

„predčasné skončenie/splnenie PŠD bez absolvovania VP ZŠ”. Dátum konca štúdia je 31. august. 

Ak žiak pokračuje vo vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania, ktoré sa končí 

komisionálnou skúškou v tej istej základnej škole, škola tomuto žiakovi nastaví nové štúdium 

s položkou „vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania končiace komisionálnou 

skúškou” v číselníku „Forma osobitná-nadväzujúca OVP“. 

16. Žiak je vo vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou 

skúškou v základnej škole. Ako ukončovať štúdium? 

Takýto žiak musí mať príznak „vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania končiace 

komisionálnou skúškou” v číselníku „Forma osobitná-nadväzujúca OVP“.  

Ak žiak úspešne vykoná komisionálnu skúšku, typ ukončenia je „riadne ukončenie”. Ak nie, tak 

„predčasné skončenie/splnenie PŠD bez absolvovania VP ZŠ“. Dátum konca štúdia je deň konania 

komisionálnej skúšky.  

1.4.4. Stredné školy 
17. Žiak končí plnenie povinnej školskej dochádzky (PŠD) v 1. ročníku strednej školy. Mám 

ukončovať štúdium? 

Ak žiak pokračuje v štúdiu v 2. ročníku, štúdium sa neukončuje.  

Ak žiak nepokračuje v štúdiu, typ ukončenia je „zanechanie/nevykonanie ukončovacej skúšky“ 

a dátum konca štúdia 31. august.  

18. Sme konzervatórium. Ako mám ukončiť štúdium žiaka, ktorý študuje v 6-ročnom študijnom 

odbore a maturuje v 4. ročníku? 

V prípade, že žiak pokračuje v štúdiu, štúdium sa ukončí riadne v 6. ročníku, ak úspešne vykonal 

absolventskú skúšku. Dátum konca štúdia je v tomto prípade deň úspešného vykonania 

absolventskej skúšky.  

V prípade, že žiak konzervatória úspešne vykonal maturitnú skúšku, ale rozhodol sa 

nepokračovať v štúdiu, ako typ ukončenia sa uvedie „KON: zmaturoval a nepokračuje v štúdiu” 

a dátum konca štúdia je deň, keď riaditeľovi strednej školy bolo doručené oznámenie 

o zanechaní štúdia.  

Ak žiak neabsolvoval 4. ročník, nevykonal úspešne maturitnú skúšku a neprihlásil sa 

na opravný/náhradný termín, zadáva sa „zanechanie/nevykonanie ukončovacej skúšky“. 

 

 



19. Žiak nevykonal úspešne riadny termín, náhradný termín alebo prvý opravný termín 

záverečnej/maturitnej/záverečnej pomaturitnej/absolventskej skúšky. Ako mám ukončovať 

štúdium?  

V prípade, že žiakovi bol na jeho žiadosť povolený opravný termín, typ ukončenia štúdia je „čaká 

na opravný/náhradný termín/opakovanie ukončovacej skúšky”. Dátum konca štúdia je 31. august 

v prípade riadneho termínu a dátum ukončovacej skúšky v ostatných prípadoch. Do troch rokov 

od konca štúdia je nutné typ ukončenia a dátum konca štúdia aktualizovať (kapitola 1.3.1). 

20. Žiak je vo vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou 

skúškou. Ako ukončovať štúdium? 

Takýto žiak musí mať príznak „vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania končiace 

komisionálnou skúškou” v číselníku „Forma osobitná-nadväzujúca OVP“.  

Treba rozlišovať, či súbežne študuje v odbore F. 

Ak študuje súbežne v odbore F, tak sa posudzuje iba ukončenie štúdia tohto odboru 

a absolvovanie alebo neabsolvovanie komisionálnych skúšok sa nezohľadňuje. Postupuje sa ako 

pri štúdiu v akomkoľvek inom odbore v súlade s pokynmi v kapitole 1.3. 

Ak neštuduje súbežne v odbore F a žiak úspešne vykoná komisionálnu skúšku, typ ukončenia je 

„riadne ukončenie”. Ak nie, tak „zanechanie/nevykonanie ukončovacej skúšky“. Dátum konca 

štúdia je deň konania komisionálnej skúšky.  

21. Žiak po riadnom ukončení stredného odborného vzdelania bez maturity pokračuje v našej 

škole v nadstavbovom štúdiu. Mám mu ukončiť štúdium?  

Áno, v tomto prípade ide o dve rôzne štúdiá. Žiakovi treba pri pôvodnom štúdiu nastaviť typ 

ukončenia „riadne ukončenie” s príslušným dátumom ukončenia a pri nadstavbovom štúdiu 

zaevidovať začiatok štúdia v novom odbore. 

22. Žiak študuje na zahraničnej škole obdobného typu. Mám mu ukončiť štúdium?  

Nie, v takomto prípade sa štúdium neukončuje.  

1.4.5. Školy špecifického typu 
23. Sme škola pri špeciálnom výchovnom zariadení (ŠVZ) a žiak sa vracia do kmeňovej školy. Ako 

mám ukončiť štúdium? 

Typ ukončenia je „prestup/pokračovanie v plnení PŠD v inej škole”. Dátum konca štúdia je deň 

predchádzajúci dňu, v ktorom má žiak začať vzdelávanie v kmeňovej škole. 

 

 

 


