
Vzor rozhodnutia riaditeľa  štátnej základnej školy o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie  
 

Základná škola, Príkladná 33, Príkladovce 

 
 
Číslo: .......................                                                                      Dátum: ..........................  
 
 

ROZHODNUTIE 
 
Riaditeľ Základnej školy, Príkladná 33, Príkladovce, ako orgán vecne príslušný na rozhodovanie podľa 
§ 5 ods. 3 písm. a) zákona 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 nadväznosti na § 60 ods. 1 
až 3  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 Správneho poriadku  vo veci 
žiadosti ............. (meno, priezvisko, trvalý pobyt zákonného zástupcu) ako zákonného zástupcu 
dieťaťa ............... (meno a priezvisko)  o prijatie  na základné vzdelávanie v Základnej  škole, 
Príkladná 33, Príkladovce (ďalej len „základná škola“) zo dňa ............., rozhodol takto: 
 

prijímam na základné vzdelávanie v základnej škole  
 

 
meno priezvisko dieťaťa:  
dátum narodenia dieťaťa: 
trvalý pobyt dieťaťa:  
 
Odôvodnenie:  
 
Podľa § 47 ods. 1 Správneho poriadku sa od odôvodnenia upúšťa vzhľadom na to, že v predmetnej 
veci sa účastníkom konania v plnom rozsahu vyhovelo.  
 
Poučenie: 
 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie  riaditeľovi základnej školy do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia zákonnému zástupcovi dieťaťa. Toto rozhodnutie je po využití riadnych 
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 
 

úradná pečiatka základnej školy so štátnym znakom 
  
 
 
                             meno a priezvisko, podpis 
                                                                                                                                   riaditeľ základnej školy 

 
Rozhodnutie dostanú: 
1. XY, adresa bydliska  XXXX 
2. YY, adresa bydliska  XXXX 
3. Pre spis 
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Vzor rozhodnutia riaditeľa cirkevnej základnej školy alebo riaditeľa súkromnej základnej školy o 
prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie 

 
Cirkevná základná škola, Príkladná 33, Príkladovce/Súkromná základná škola, Príkladná 33, 

Príkladovce 

 
 
Číslo: ......................                                                                              Dátum: ................... 
 

 
ROZHODNUTIE 

 
Riaditeľ Cirkevnej základnej školy, Príkladná 33, Príkladovce/ Riaditeľ Súkromnej základnej školy, 
Príkladná 33, Príkladovce, ako vecne príslušný orgán na rozhodovanie podľa § 5 ods. 3 písm. a) 
zákona 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 nadväznosti na § 60 ods. 1 až 3 zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  a podľa § 46 a 47 Správneho poriadku vo veci žiadosti ............. (meno, 
priezvisko, trvalý pobyt zákonného zástupcu) ako zákonného zástupcu dieťaťa ............... (meno 
a priezvisko)  o prijatie  na základné vzdelávanie v Cirkevnej základnej  škole, Príkladná 33, 
Príkladovce/Súkromnej základnej škole, Príkladná 33, Príkladovce (ďalej len „základná škola“) zo dňa 
............., rozhodol takto: 
  
 

prijímam na základné vzdelávanie v základnej škole  
 

 
meno priezvisko dieťaťa:  
dátum narodenia dieťaťa: 
trvalý pobyt dieťaťa:  
 
Odôvodnenie:  
 
Podľa § 47 ods. 1 Správneho poriadku sa od odôvodnenia upúšťa vzhľadom na to, že v predmetnej 
veci sa účastníkom konania v plnom rozsahu vyhovelo.  
 
Poučenie: 
 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie  riaditeľovi základnej školy do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia zákonnému zástupcovi dieťaťa. Toto rozhodnutie je po využití riadnych 
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 
 

pečiatka základnej školy 
 
 
                                                                                                                                   meno a priezvisko, podpis 
                              riaditeľ základnej školy 
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Rozhodnutie dostanú: 
1. XY, adresa bydliska  XXXX 
2. YY, adresa bydliska  XXXX 
3. Pre spis 
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Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať 
do základnej školy  
 

Základná  škola, Príkladná 33, Príkladovce 

 
Číslo: ..................                                                                     Dátum: ................. 
 

ROZHODNUTIE 
 
Riaditeľ  Základnej školy, Príkladná 33, Príkladovce, ako orgán vecne príslušný na rozhodovanie 
podľa § 5 ods. 3 písm. c) zákona 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 nadväznosti na § 61 ods. 3 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 Správneho poriadku vo veci žiadosti ............. 
(meno a priezvisko, trvalý pobyt zákonného zástupcu) ako zákonného zástupcu žiaka ............... 
(meno a priezvisko) o oslobodenie od povinnosti dochádzať do Základnej školy, Príkladná 33, 
Príkladovce (ďalej len „základná škola“)  zo dňa ........, rozhodol takto: 
 

oslobodzujem od povinnosti dochádzať do základnej školy od  
 
meno priezvisko žiaka:  
dátum narodenia žiaka: 
trvalý pobyt žiaka:  
 
Odôvodnenie:  
Podľa § 47 ods. 1 Správneho poriadku sa od odôvodnenia upúšťa vzhľadom na to, že v predmetnej 
veci sa účastníkom konania v plnom rozsahu vyhovelo. V odôvodnení možno uviesť, že rozhodnutie 
stráca účinnosť dňom pokračovania plnenia povinnej školskej dochádzky po pominutí dôvodov, pre 
ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do školy.  
 
Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie riaditeľovi základnej školy do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia zákonnému zástupcovi žiaka. Toto rozhodnutie je po využití riadnych 
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 

 
úradná pečiatka základnej školy so štátnym znakom alebo 

pečiatka základnej školy, ak ide o cirkevnú školu alebo súkromnú školu 
 

 
    

                          meno a priezvisko, podpis   
                                                                                                                                   riaditeľ základnej školy 
Rozhodnutie dostanú: 
1. XY, adresa bydliska  XXXX 
2. YY, adresa bydliska  XXXX 
3. Pre spis 
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Vzor rozhodnutia riaditeľa  základnej školy o povolení individuálneho vzdelávania žiaka  
 

Základná škola, Príkladná 33, Príkladovce 

 
 
Číslo: ................                                                                   Dátum: ................... 
 

ROZHODNUTIE 
 
Riaditeľ  Základnej školy, Príkladná 33, Príkladovce, ako orgán vecne príslušný na rozhodovanie 
podľa § 5 ods. 3 písm. c) a j) zákona 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 nadväznosti 
na § 24 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 Správneho poriadku vo veci 
žiadosti ............. (meno, priezvisko, trvalý pobyt zákonného zástupcu) ako zákonného zástupcu žiaka 
............... (meno a priezvisko) o povolenie individuálneho vzdelávania zo dňa ........, rozhodol takto: 
 

povoľujem individuálne vzdelávanie a  

oslobodzujem žiaka od povinnosti dochádzať do školy od 

 
meno priezvisko žiaka:  
dátum narodenia žiaka: 
trvalý pobyt žiaka:  
 
Odôvodnenie:  
 
Podľa § 47 ods. 1 Správneho poriadku sa od odôvodnenia upúšťa vzhľadom na to, že v predmetnej 
veci sa účastníkom konania v plnom rozsahu vyhovelo. V odôvodnení možno uviesť, že rozhodnutie 
stráca účinnosť dňom pokračovania plnenia povinnej školskej dochádzky po pominutí dôvodov, pre 
ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do školy. 
 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie  riaditeľovi základnej školy do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia zákonnému zástupcovi žiaka. Toto rozhodnutie je po využití riadnych 
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 

úradná pečiatka základnej školy so štátnym znakom alebo 
pečiatka základnej školy, ak ide o cirkevnú školu alebo súkromnú školu 

 
 

 
    

                          meno a priezvisko, podpis 
                                                                                                                                   riaditeľ základnej školy 
Rozhodnutie dostanú: 
1. XY, adresa bydliska  XXXX 
2. YY, adresa bydliska  XXXX 
3. Pre spis 
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Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o neprijatí dieťaťa na základné vzdelávanie 
 

Základná škola, Príkladná 33, Príkladovce 

 
 
Číslo: ....................                                                                                     Dátum: .............. 
 
 

ROZHODNUTIE 
 
Riaditeľ Základnej školy, Príkladná 33, Príkladovce, ako orgán vecne príslušný na rozhodovanie podľa 
§ 5 ods. 3 písm. a) zákona 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 nadväznosti na § 60 ods. 1 
až 3  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 Správneho poriadku vo veci 
žiadosti ............. (meno, priezvisko, trvalý pobyt zákonného zástupcu) ako zákonného zástupcu 
dieťaťa ............... (meno a priezvisko)  o prijatie  na základné vzdelávanie v Základnej  škole, 
Príkladná 33, Príkladovce (ďalej len „základná škola“) zo dňa ............., rozhodol takto: 
 

neprijímam na základné vzdelávanie v základnej škole  
 

 
meno priezvisko dieťaťa:  
dátum narodenia dieťaťa: 
trvalý pobyt dieťaťa:  
 
Odôvodnenie:  
 
Riaditeľ základnej školy uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie (napr. škola nie 
je pre žiaka spádovou školou, naplnený počet miest a pod.), akými úvahami bol vedený pri 
hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval (uviesť odkazy 
na právne predpisy na základe, ktorých rozhodol napr. zákon č. 596/2003 Z  .z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve, zákon č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
v znení neskorších predpisov, Správneho poriadku.  
 
Poučenie: 
 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie  riaditeľovi základnej školy do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia zákonnému zástupcovi dieťaťa. Toto rozhodnutie je po využití riadnych 
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 

úradná pečiatka základnej školy so štátnym znakom alebo  
pečiatka základnej školy, ak ide o cirkevnú školu alebo súkromnú školu 

 
 

                                                                                                  
                          meno a priezvisko, podpis 

                                                                                                                                   riaditeľ základnej školy 
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Rozhodnutie dostanú:                                                                                          
 

1. XY, adresa bydliska  XXXX 
2. YY, adresa bydliska  XXXX 
3. Pre spis 
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Vzor rozhodnutia riaditeľa  základnej školy o prijatí žiaka prestupom na základné vzdelávanie 
 

Základná škola, Príkladná 33, Príkladovce 

 
 
Číslo: ...................                                                                                 Dátum: ................ 
 
 

ROZHODNUTIE 
 
Riaditeľ Základnej školy, Príkladná 33, Príkladovce, ako orgán vecne príslušný na rozhodovanie podľa 
§ 5 ods. 3 písm. b) zákona 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 nadväznosti na § 31 ods. 1   
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 Správneho poriadku vo veci žiadosti ............. 
(meno, priezvisko, trvalý pobyt zákonného zástupcu) ako zákonného zástupcu žiaka ............... (meno 
a priezvisko)  o prijatie  prestupom na základné vzdelávanie v Základnej  škole, Príkladná 33, 
Príkladovce (ďalej len „základná škola“) zo Základnej školy (názov a adresa školy odkiaľ žiak 
prestupuje) zo dňa ............., rozhodol takto: 
 

prijímam prestupom na základné vzdelávanie v základnej škole od 
 
meno priezvisko žiaka:  
dátum narodenia žiaka: 
trvalý pobyt žiaka:  
 
Odôvodnenie:  
 
Podľa § 47 ods. 1 Správneho poriadku sa od odôvodnenia upúšťa vzhľadom na to, že v predmetnej 
veci sa účastníkom konania v plnom rozsahu vyhovelo.  
 
Poučenie: 
 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie  riaditeľovi základnej školy do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia zákonnému zástupcovi dieťaťa. Toto rozhodnutie je po využití riadnych 
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 
                                          úradná pečiatka základnej školy so štátnym znakom alebo 

pečiatka základnej školy, ak ide o cirkevnú školu alebo súkromnú školu 
 

   
                                                                                  meno a priezvisko, podpis 
                                                                                                                                  riaditeľ základnej školy 

 
Rozhodnutie dostanú: 

1. XY, adresa bydliska  XXXX 
2. YY, adresa bydliska  XXXX 
3. Základná škola odkaľ žiak prestupuje 
4. Pre spis 
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Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých 
vyučovacích predmetoch alebo ich častí 
 

Základná škola, Príkladná 33, Príkladovce 

 
 
Číslo: ................                                                                     Dátum: ................. 
 

ROZHODNUTIE 
 
Riaditeľ  Základnej školy, Príkladná 33, Príkladovce, ako orgán vecne príslušný na rozhodovanie 
podľa § 5 ods. 3 písm. d) zákona 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 nadväznosti na § 31 ods. 4 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 Správneho poriadku vo veci žiadosti ............. 
(meno, priezvisko, trvalý pobyt zákonného zástupcu) ako zákonného zástupcu žiaka ............... (meno 
a priezvisko) o oslobodenie od vzdelávania sa vo vyučovacom predmete .............. zo dňa ........, 
rozhodol takto: 
 
oslobodzujem od vzdelávania sa vo vyučovacom predmete alebo jeho časti od 
......................do.................. 
V čase vyučovania tohto predmetu určujem náhradný spôsob vzdelávania ................................. 

 
meno priezvisko žiaka:  
dátum narodenia žiaka: 
trvalý pobyt žiaka:  
 
Odôvodnenie:  
Podľa § 47 ods. 1 Správneho poriadku sa od odôvodnenia upúšťa vzhľadom na to, že v predmetnej 
veci sa účastníkom konania v plnom rozsahu vyhovelo.  
 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie  riaditeľovi základnej školy do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia zákonnému zástupcovi žiaka. Toto rozhodnutie je po využití riadnych 
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 

 
úradná pečiatka základnej školy so štátnym znakom alebo 

pečiatka základnej školy, ak ide o cirkevnú školu alebo súkromnú školu 
 

 
   

                   meno a priezvisko, podpis 
                                                                                                                            riaditeľ základnej školy 
 
Rozhodnutie dostanú: 

1. XY, adresa bydliska  XXXX 
2. YY, adresa bydliska  XXXX 
3. Pre spis 
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Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo 
územia Slovenskej republiky 
 

Základná škola, Príkladná 33, Príkladovce 

 
 
Číslo: .................                                                                     Dátum: ................ 
 

ROZHODNUTIE 
 
Riaditeľ  Základnej školy, Príkladná 33, Príkladovce, ako orgán vecne príslušný na rozhodovanie 
podľa § 5 ods. 3 písm. e) zákona 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 nadväznosti na § 23  písm. 
b) a § 25 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 Správneho poriadku vo veci 
žiadosti ............. (meno, priezvisko, trvalý pobyt zákonného zástupcu) ako zákonného zástupcu žiaka 
............... (meno a priezvisko) o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej 
republiky zo dňa ........, rozhodol takto: 
 
povoľujem plniť povinnú školskú dochádzku  v .......................(uvedie sa krajina, v ktorej bude 
žiak plniť povinnú školskú dochádzku) od  
 
meno priezvisko žiaka:  
dátum narodenia žiaka: 
trvalý pobyt žiaka:  
 
Odôvodnenie:  
Podľa § 47 ods. 1 Správneho poriadku sa od odôvodnenia upúšťa vzhľadom na to, že v predmetnej 
veci sa účastníkom konania v plnom rozsahu vyhovelo. V odôvodnení možno uviesť, že rozhodnutie 
o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky stráca účinnosť 
dňom pokračovania povinnej školskej dochádzky v kmeňovej škole.  
 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie riaditeľovi základnej školy do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia zákonnému zástupcovi žiaka. Toto rozhodnutie je po využití riadnych 
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 

 
úradná pečiatka základnej školy so štátnym znakom alebo  

pečiatka základnej školy, ak ide o cirkevnú školu alebo súkromnú školu 
 
 

 
                                                                                                                                   meno a priezvisko, podpis 
Rozhodnutie dostanú:                                                                                            riaditeľ základnej školy 
 

1. XY, adresa bydliska  XXXX 
2. YY, adresa bydliska  XXXX 
3. Pre spis 
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Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí 
 

Základná škola, Príkladná 33, Príkladovce 

 
 
Číslo: ..................                                                                   Dátum: .................. 
 

ROZHODNUTIE 
 
Riaditeľ  Základnej školy, Príkladná 33, Príkladovce, ako orgán vecne príslušný na rozhodovanie 
podľa § 5 ods. 3 písm. l) zákona 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 nadväznosti na § 23 písm. 
e) a § 25 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 Správneho poriadku vo veci 
žiadosti ............. (meno, priezvisko, trvalý pobyt zákonného zástupcu) ako zákonného zástupcu žiaka 
............... (meno a priezvisko) o povolenie individuálneho vzdelávania v zahraničí zo dňa ........, 
rozhodol takto: 
 
povoľujem individuálne vzdelávanie v .......................(uvedie sa štát, v ktorom sa žiak bude 
individuálne vzdelávať ) od  
meno priezvisko žiaka:  
dátum narodenia žiaka: 
trvalý pobyt žiaka:  
 
Odôvodnenie:  
Podľa § 47 ods. 1 Správneho poriadku sa od odôvodnenia upúšťa vzhľadom na to, že v predmetnej 
veci sa účastníkom konania v plnom rozsahu vyhovelo. V odôvodnení možno uviesť , že rozhodnutie 
o individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí stráca účinnosť dňom pokračovania povinnej školskej 
dochádzky v kmeňovej škole.  
 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie  riaditeľovi základnej školy do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia zákonnému zástupcovi žiaka. Toto rozhodnutie je po využití riadnych 
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 

 
úradná pečiatka základnej školy so štátnym znakom alebo 

pečiatka základnej školy, ak ide o cirkevnú školu alebo súkromnú školu 
 

 
 
    

                          meno a priezvisko, podpis 
                                                                                                                                   riaditeľ základnej školy 
Rozhodnutie dostanú: 

1. XY, adresa bydliska  XXXX 
2. YY, adresa bydliska  XXXX 
3. Pre spis 
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Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o umožnení štúdia podľa individuálneho učebného 
plánu 
 

Základná škola, Príkladná 33, Príkladovce 

 
 
Číslo: ....................                                                                       Dátum: ................ 
 

ROZHODNUTIE 
 
Riaditeľ  Základnej školy, Príkladná 33, Príkladovce, ako orgán vecne príslušný na rozhodovanie 
podľa § 5 ods. 3 písm. m) zákona 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 nadväznosti na § 23 písm. 
f) a § 26 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 Správneho poriadku vo veci 
žiadosti ............. (meno, priezvisko, trvalý pobyt zákonného zástupcu) ako zákonného zástupcu žiaka 
............... (meno a priezvisko) o umožnenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu zo dňa 
........, rozhodol takto: 
 

povoľujem štúdium podľa individuálneho učebného plánu 
 
meno priezvisko žiaka:  
dátum narodenia žiaka: 
trvalý pobyt žiaka:  
 
Odôvodnenie:  
Podľa § 47 ods. 1 Správneho poriadku sa od odôvodnenia upúšťa vzhľadom na to, že v predmetnej 
veci sa účastníkom konania v plnom rozsahu vyhovelo.  
 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie  riaditeľovi základnej školy do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia zákonnému zástupcovi žiaka. Toto rozhodnutie je po využití riadnych 
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 

 
úradná pečiatka základnej školy so štátnym znakom alebo 

pečiatka základnej školy, ak ide o cirkevnú školu alebo súkromnú školu 
 
 

 
                          meno a priezvisko, podpis 

                                                                                                                                   riaditeľ základnej školy 
 
Rozhodnutie dostanú: 

1. XY, adresa bydliska  XXXX 
2. YY, adresa bydliska  XXXX 
3. Pre spis 
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Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o povolení vykonať komisionálnu skúšku 
 

Základná škola, Príkladná 33, Príkladovce 

 
 
Číslo: ...................                                                                       Dátum: ................ 
 

ROZHODNUTIE 
 
Riaditeľ  Základnej školy, Príkladná 33, Príkladovce, ako orgán vecne príslušný na rozhodovanie 
podľa § 5 ods. 3 písm. g) zákona 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 nadväznosti na § 57 ods. 1 
písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 Správneho poriadku vo veci 
žiadosti ............. (meno, priezvisko, trvalý pobyt zákonného zástupcu) ako zákonného zástupcu žiaka 
............... (meno a priezvisko) o povolenie vykonať komisionálnu skúšku zo dňa ........, rozhodol 
takto: 
 

povoľujem vykonať komisionálnu skúšku z  
vyučovacieho predmetu.....................................................dňa................. 
(prípadne ďalších vyučovacích predmetov) ........................dňa.................. 

  
meno priezvisko žiaka:  
dátum narodenia žiaka: 
trvalý pobyt žiaka:  
 
Odôvodnenie:  
Podľa § 47 ods. 1 Správneho poriadku sa od odôvodnenia upúšťa vzhľadom na to, že v predmetnej 
veci sa účastníkom konania v plnom rozsahu vyhovelo.  
 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie  riaditeľovi základnej školy do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia zákonnému zástupcovi žiaka. Toto rozhodnutie je po využití riadnych 
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 

 
úradná pečiatka základnej školy so štátnym znakom alebo 

pečiatka základnej školy, ak ide o cirkevnú školu alebo súkromnú školu 
 

 
 

                          meno a priezvisko, podpis 
                                                                                                                                   riaditeľ základnej školy 
 
Rozhodnutie dostanú: 

1. XY, adresa bydliska  XXXX 
2. YY, adresa bydliska  XXXX 
3. Pre spis 
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Vzor rozhodnutia riaditeľa  základnej školy o povolení vykonať  skúšku z jednotlivých vyučovacích 
predmetov uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy 
 

Základná škola, Príkladná 33, Príkladovce 

 
 
Číslo: ..................                                                                     Dátum: ................. 
 

ROZHODNUTIE 
 
Riaditeľ  Základnej školy, Príkladná 33, Príkladovce, ako orgán vecne príslušný na rozhodovanie 
podľa § 5 ods. 3 písm. h) zákona 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 nadväznosti na 57 ods. 1 
písm. j) a § 31a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 Správneho poriadku vo veci 
žiadosti ............. (meno, priezvisko, trvalý pobyt uchádzača) o povolenie vykonať komisionálnu 
skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov zo dňa ........, rozhodol takto: 
 

povoľujem vykonať komisionálnu skúšku z  
1. vyučovacieho predmetu.....................................................dňa................. 
2. vyučovacieho predmetu.....................................................dňa................. 
3. vyučovacieho predmetu ....................................................dňa................. 
........... 

  
meno priezvisko žiaka:  
dátum narodenia žiaka: 
trvalý pobyt žiaka:  
 
Odôvodnenie:  
Podľa § 47 ods. 1 Správneho poriadku sa od odôvodnenia upúšťa vzhľadom na to, že v predmetnej 
veci sa účastníkom konania v plnom rozsahu vyhovelo.  
 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie u riaditeľovi základnej školy do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia zákonnému zástupcovi žiaka. Toto rozhodnutie je po využití riadnych 
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 

 
úradná pečiatka základnej školy so štátnym znakom alebo 

pečiatka základnej školy, ak ide o cirkevnú školu alebo súkromnú školu 
 
   

                          meno a priezvisko, podpis 
                                                                                                                                   riaditeľ základnej školy 
 
Rozhodnutie dostanú: 

1. XY, adresa bydliska  XXXX 
2. Pre spis 
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Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy o vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom 
na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu 
 

Základná škola, Príkladná 33, Príkladovce 

 
 
Číslo: ...................                                                                         Dátum: .............. 
 

ROZHODNUTIE 
 
Riaditeľ  Základnej školy, Príkladná 33, Príkladovce, ako orgán vecne príslušný na rozhodovanie 
podľa § 5 ods. 3 písm. k) zákona 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 nadväznosti na § 23 písm. 
c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 Správneho poriadku vo veci žiadosti ............. 
(meno, priezvisko, trvalý pobyt zákonného zástupcu) ako zákonného zástupcu žiaka ............... (meno 
a priezvisko) o vzdelávanie žiaka v škole zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky so 
súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu zo dňa ........, rozhodol takto: 
 

povoľujem vzdelávanie v škole (názov a adresa školy) od 
  
meno priezvisko žiaka:  
dátum narodenia žiaka: 
trvalý pobyt žiaka:  
 
Odôvodnenie:  
Podľa § 47 ods. 1 Správneho poriadku sa od odôvodnenia upúšťa vzhľadom na to, že v predmetnej 
veci sa účastníkom konania v plnom rozsahu vyhovelo.  
 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie  riaditeľovi základnej školy do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia zákonnému zástupcovi žiaka. Toto rozhodnutie je po využití riadnych 
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 

 
úradná pečiatka základnej školy so štátnym znakom alebo 

pečiatka základnej školy, ak ide o cirkevnú školu alebo súkromnú školu 
 
 

 
                          meno a priezvisko, podpis 

                                                                                                                                  riaditeľ základnej školy 
 
Rozhodnutie dostanú: 

1. XY, adresa bydliska  XXXX 
2. YY, adresa bydliska  XXXX 
3. Názov a adresa školy, v ktorej sa bude žiak vzdelávať 
4. Pre spis 
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Vzor rozhodnutia riaditeľa základnej školy zriadenej regionálnym úradom školskej správy o určení 
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  školského 
klubu detí 
 

Základná škola, Príkladná 33, Príkladovce 

 
 
Číslo: ................                                                                     Dátum: ................. 
 

ROZHODNUTIE 
 
Riaditeľ Základnej školy, Príkladná 33, Príkladovce, ako orgán vecne príslušný na rozhodovanie podľa 
§ 5 ods. 3  písm. i) zákona 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 nadväznosti na § 114 ods. 
3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a podľa § 46 a 47 Správneho 
poriadku vo veci určenia príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za 
starostlivosť poskytovanú  v školskom klube detí Základnej školy, Príkladná 33, Príkladovce, rozhodol 
takto: 

určujem príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s činnosťou školského klubu detí vo výške .... .......€  mesačne 

meno priezvisko žiaka:  
dátum narodenia žiaka: 
trvalý pobyt žiaka:  
 
Odôvodnenie:  
Podľa § 114 ods. 3 školského zákona výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s činnosťou školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy 
v školstve, určí riaditeľ školy, ak je školský klub detí jej súčasťou, na jedného žiaka v sume 
neprevyšujúcej 7,5% sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu, 
ktorým je zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza 
(uvedie sa akým spôsobom). Odôvodňuje sa konkrétna určená výška príspevku so zohľadnením 
náročnosti druhu klubovej alebo inej záujmovej činnosti. 
 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie riaditeľovi základnej školy do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia zákonnému zástupcovi žiaka. Toto rozhodnutie je po využití riadnych 
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 

úradná pečiatka základnej školy so štátnym znakom 
  
    
                                                                                                                                   meno a priezvisko, podpis 
                                                                                                                                   riaditeľ základnej školy 
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Rozhodnutie dostanú: 
1. XY, adresa bydliska  XXXX 
2. YY, adresa bydliska  XXXX 
3. Pre spis 
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