
• Riaditeľ je povinný zaradiť dieťa, avšak zároveň musí rešpektovať najvyššie počty v triede a zároveň 
aj „prevádzkovú kapacitu“ uvedenú v prevádzkovom poriadku.

• Riaditeľ môže odmietnuť zaradiť dieťa s príslušným statusom len v prípade nedostačujúcej kapacity, 
ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nesúhlasí s jej navýšením.

• Ak sú splnené požiadavky upravené osobitnými predpismi najvyšší počet v triede možno zvýšiť o troch. 
Dôvody, pre ktoré je možné navýšiť počet sú uvedené v školskom zákone, resp. v zákone č. 61/2015 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

• Ak škola nemá kapacitné možnosti zaradenia ďalších detí s príslušným statusom, je potrebné komunikovať 
prioritne so zriaďovateľom, ktorý môže zabezpečiť zaradenie v inej škole v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 

• Ak nie je možné zaradenie ani v iných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti jedného zriaďovateľa, je potrebné 
následne komunikovať s príslušným regionálnym úradom školskej správy. Riaditeľ školy kontaktuje príslušný 
regionálny úrad školskej správy so žiadosťou o hľadanie vhodnej školy pre dané dieťa a poskytne zákonnému 
zástupcovi kontaktné údaje na príslušný RÚŠS.

Dieťa so statusom žiadateľa o dočasné útočisko, žiadateľa o azyl,  
odídenca alebo azylanta, ktoré má daný status menej ako 3 mesiace a malo by byť 
zaradené podľa ustanovenia § 146 ods. 4 školského zákona
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• Ak nemožno dieťa do školy prijať, riaditeľ vydá rozhodnutie o neprijatí a zákonný zástupca  
má možnosť odvolať sa. 

• Ak odvolaniu nebude vyhovené (ani v rámci autoremedúry a nevyhovie mu ani zriaďovateľ ako druhostupňový 
orgán), rozhodnutie o neprijatí nadobudne právoplatnosť.

• Ak ide o materskú školu a ide o dieťa vo veku povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré nebolo prijaté 
do žiadnej školy vybranej zákonným zástupcom, príslušný RÚŠS po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 
o neprijatí určí materskú školu, ktorá zabezpečí vzdelávanie dieťaťa.

•  Ak ide o základnú školu, riaditeľ príslušnej základnej školy po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 
o neprijatí informuje zákonného zástupcu a príslušný RÚŠS. Príslušný RÚŠS následne určí školu,  
v ktorej sa bude takéto dieťa vzdelávať, alebo zabezpečí inú formu jeho vzdelávania podľa školského zákona.

•  Ak ide o strednú školu, príslušný RÚŠS po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o neprijatí zabezpečí  
po prerokovaní so zákonným zástupcom, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom 
vzdelávanie v strednej škole.

Dieťa so statusom žiadateľa o dočasné útočisko, žiadateľa o azyl,  
odídenca alebo azylanta, ktoré má daný status viac ako 3 mesiace a má byť  
prijímané štandardným režimom v správnom konaní
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