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Striedavá návšteva dvoch základných škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovens kej republiky si Vás dovoľuje požiadať
o usmernenie riad iteľov základných škôl vo Vašej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti vo veci
striedavej návštevy dvoch zák ladných škôl.
Novelou zákona Č. 36/2005 Z. z. o rodin e a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpi sov s účinno sťou od Ol. 07. 20 10 bol zavedený inštitút striedavej osobnej
starostlivosti obidvoch rodi čov (ďal ej len "striedavá starostlivost"').
O striedavej starostlivosti rozhoduj e príslušný súd. Súd môže rozhodnutím di eťa zveriť
do striedavej starostlivosti , ak sú obidvaja rod ičia spôso bilí di eťa vychovávať a ak majú o osobnú
starostl ivosť o di eťa obidvaja rodičia záujem za podmienky, že je to v záujme d ieťaťa a takýmto
spôsobom budú zaistené lepšie potreby d ieťaťa. Ak so striedavou starostlivosťou súhlasí aspoň
jeden z ro dičov di eťaťa, súd skúma, č i bude striedavá starostlivosť v záujme dieťaťa .
Rozhodnutie o úprave výkonu rod ičovských práv a povinností možno
Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.

nahrad iť

dohodou

rodičov.

Súd pred rozhodnutím o výkone rodi čo v ských práv a povinností alebo pred schválením dohody
rodičov rešpekt uje právo maloletého di eťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy
prihliada na záujem maloletého d i eťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu
budúceho výchovného prostredia a na schopnosť rodiča d ohodnúť sa na výchove a starostlivosti o
d ieťa s druhým rod i č om. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo d i eťaťa na výchovu a starostlivosť
zo strany obidvoch ro d ičov a aby bolo rešpektované právo di eťaťa na udržovanie pravidelného,
rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodi čmi .
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Striedavou starostlivosťou sa dieťa zveruje do starostlivosti striedavo jednému a druhému rodičovi
na presne stanovené časové obdobie opakovane. Súd zároveň vymedzuje práva a povinnosti rodičov
uplatňujúce sa počas týchto časových období.
Ak súd pri rozhodovaní o striedavej starostlivosti právoplatným rozhodnutím alebo schválenou
dohodou určí , že dieťa bude striedavo navštevovať dve základné školy, je treba takéto rozhodnutie
súdu rešpektovať. V takomto prípade zasiahne rozhodnutie súdu i do práv dieťaťa týkajúcich sa
plnenia povinnej školskej dochádzky. Pri rešpektovaní takéhoto právoplatného rozhodnutia súdom
o striedavej starostlivosti a s poukázaním na platné právne predpisy v oblasti školstva bude
to v praxi znamenať zabezpečenie takých opatrení, aby bolo možné právoplatné rozhodnutie súdu
vykonať. Pri plnení povinnej školskej dochádzky v dvoch základných školách je potrebné uvedomiť
si, že ide nielen o nový životný režim dieťaťa, ale aj o zmenu režimu vo vzťahu k školským
povinnostiam.
Ak bol žiak rozhodnutím súdu zverený do striedavej starostlivosti a súdom bolo určené, že plní
povinnú školskú dochádzku striedavo v dvoch základných školách, vydáva mu vysvedčenia
základná škola, v ktorej bol prijatý na základné vzdelávanie skôr. Pri celkovom hodnotení žiaka na
konci prvého polroka a na konci druhého polroka, zohľadňuje škola, ktorá vydáva vysvedčenie, aj
priebežné hodnotenie výsledkov vzdelávania žiaka druhou školou. V rámci vzdelávania žiaka obe
školy navzájom komunikujú a spolupracujú pri rozhodovaní vo veciach výchovy a vzdelávania
žiaka, evidencii dochádzky a zladení ďalších povinností žiaka súvisiacich s návštevou školy.
V prípade pochybností zákonného zástupcu o správnosti klasifikácie na konci prvého alebo druhého
polroka koná riaditeľ školy vydávajúci vysvedčenie v súlade s § 57 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
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