
DO ŠKÔL NA SLOVENSKU
• DO ŠKOLY BUDÚ PRIJATÉ/ZARADENÉ DETI  
 SO STATUSOM ŽIADATEĽA O DOČASNÉ ÚTOČISKO,  
 ŽIADATEĽA O AZYL, ODÍDENCA ALEBO AZYLANTA.
• ŠKOLSKÝ ROK ZAČÍNA 5. SEPTEMBRA 2022.

1. Vyhľadajte školu vo vašom okolí. 
a.  V prípade materských škôl a základných škôl zvoľte spádovú školu podľa toho, kde momentálne bývate.  

Pri výbere strednej školy berte do úvahy druh strednej školy, ktorú vaše dieťa navštevovalo pred príchodom  
na Slovensko. Ak vaše dieťa ukončilo pred príchodom na Slovensko posledný ročník základnej školy na Ukrajine, pripravte si 
aj rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka na strednú školu na Ukrajine.

b.  Orientačnú interaktívnu mapu voľných kapacít škôl nájdete na: ukrajina.minedu.sk

2.  Po príchode na Slovensko odporúčame kontaktovať školu vo vašom okolí.
a.  Poskytnite škole dokumenty potvrdzujúce status žiadateľa o dočasné útočisko, žiadateľa o azyl, odídenca alebo azylanta.
b.  Riaditeľ v procese zaraďovania dieťaťa/žiaka dbá o to, aby rozhovorom so zákonným zástupcom dieťaťa/žiaka zistil všetky 

dôležité informácie, ktoré bude pri zaraďovaní vášho dieťaťa/žiaka  potrebovať.

c.  Riaditeľ školy vás bude informovať o ďalšom postupe (žiadosť o zaradenie/prihláška, zdravotná prehliadka).

3. Kontaktujte všeobecného lekára pre deti a dorast, kde dieťa absolvuje zdravotnú prehliadku. 
a.  Dieťa absolvuje vyšetrenie, príp. ďalšie doplnkové vyšetrenia.

b.  Lekár potvrdí spôsobilosť dieťaťa na tlačive školy, rodič potvrdené tlačivo odovzdá škole.

4. Dieťa bude zaradené/prijaté do školy.
a.  Po zaradení dieťaťa/žiaka do školy je dieťa/žiak ďalej posudzované rovnakým spôsobom, ako dieťa/žiak prijaté na vzdelávanie 

(opätovné zaradenie nie je možné).
a.  Zaradenie žiaka do ročníka sa realizuje na základe zistenej znalosti slovenského jazyka a úrovne predchádzajúceho vzdelávania. 
a.  Žiak je povinný zúčastňovať sa vyučovania. V prípade, že žiak neospravedlnene vymeškáva vyučovanie, postupuje škola 

rovnako, ako pri ostatných žiakoch podľa školského zákona. Rovnako to platí aj pri dieťati zaradenom do povinného 
predprimárneho vzdelávania.

5. Riaditeľ môže odmietnuť prijať/zaradiť dieťa/žiaka do školy, a to z dôvodu nedostatočnej kapacity.
b.  Zákonný zástupca má možnosť sa odvolať voči rozhodnutiu o neprijatí,  ďalší postup sa riadi správnym konaním.
c.  Voči nezaradeniu sa nemožno odvolať. Riaditeľ školy komunikuje so zriaďovateľom školy za účelom nájdenia kapacít  

v inej škole.

 Ak Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS), definitívne určí školu, v ktorej sa dieťa/žiak bude vzdelávať,  
 dieťa/žiak navštevuje túto školu. Kontakty na RÚŠS:  https://ukrajina.minedu.sk/kontakti/

 Podrobnejšie informácie aj v ukrajinskom jazyku nájdete tu: ukrajina.minedu.sk

VSTUP DETÍ Z UKRAJINY


