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Podľa ustanovenia § 19 zákona 245/2008 Z.z. je plnenie povinnej školskej
dochádzky povinné.
Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca
školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď žiak dovŕši 16. rok veku.
Viazaním výplaty prídavku na dieťa na riadne plnenie povinnej školskej
dochádzky sa sleduje účelné využívanie finančných prostriedkov štátneho
rozpočtu určených na výchovu a výživu nezaopatrených detí.
Pod zanedbávaním povinnej školskej dochádzky na účely zastavenia prídavku na dieťa rodičovi sa rozumie
stav, keď dieťa má neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní v kalendárnom mesiaci 15 a viac hodín. Cieľom
opatrenia je dosiahnuť zodpovednejší prístup rodičov k plneniu rodičovskej funkcie voči svojim deťom.

POSTUP SOCIÁLNEHO
ODDELENIA
Za 15 a viac neospravedlnených hodín podá
návrh na zastavenie prídavku na dieťa a
oddelenie vykonáva náhradného príjemcu
prídavku na dieťa.
Nad 60 neospravedlnených vyučovacích
hodín sa na oddelení sociálnych vecí v zmysle
platných predpisov uskutoční priestupkové
konanie, na ktoré je okrem zákonného
zástupcu a žiaka prizvaný aj zástupca príslušnej
základnej školy. Z toho dôvodu je potrebné
vždy určiť zodpovednú (a najmä znalú) osobu,
ktorá sa konania za školu zúčastní.
Pokiaľ má žiak za rok 100 a viac
neospravedlnených hodín podáva sociálne
oddelenie trestné oznámenie na zákonného
zástupcu.

POSTUP ŠKOLY
Škola oznámi zanedbávanie povinnej školskej
dochádzky dieťaťa obci, v ktorej má rodič trvalý
pobyt. Toto oznámenie škola zašle najneskôr do 3
pracovných dní po skončení kalendárneho
mesiaca Oddeleniu sociálnych vecí, Miestny úrad
Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, osobne 5.
poschodie č. dverí 501 alebo na mail
jana.gulova@petrzalka.sk alebo
kvetoslava.biljnjova@petrzalka.sk.
Oznámenie musí obsahovať:
- meno a priezvisko dieťaťa,
- dátum narodenia resp. rodné číslo,
- trvalé bydlisko žiaka,
- meno a priezvisko zákonného zástupcu,
- trvalé bydlisko zákonného zástupcu – overené
podľa OP (v prípade, že má rodič trvalé bydlisko
mimo Petržalky posiela škola hlásenie na príslušný
obecný resp. miestny úrad podľa trvalého
bydliska).
Kópiu hlásenia zasiela škola na Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí,
Vazovova 7/a, Bratislava alebo osobne na
Kutlíkovej 17, 2. poschodie č. dverí 204. Po
zastavení výplaty prídavku na dieťa rodičovi, sa
dochádzka dieťaťa sleduje mesačne.
Na konci januára a júna posiela škola na sociálne
oddelenie sumár neospravedlnených hodín
všetkých žiakov za príslušný polrok. Oznámenie
musí obsahovať všetky údaje o žiakovi ako pri
mesačnom hlásení. V sumáre uvádza len žiakov s
počtom 5 a viac neospravedlnených hodín.
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