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POKYNY K ŠTÚDIU
V ŠKOLE MIMO ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
v podmienkach Gymnázia, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
Výber zahraničnej školy
Zahraničná škola musí byť obdobného typu, v našom prípade musí ísť o typ strednej školy.
Zahraničná škola musí poskytnúť žiakovi štúdium takých predmetov, ktoré žiak by študoval v našej
škole v danom školskom roku (skladba predmetov v zahraničnej škole musí čo najviac
korešpondovať s učebným plánom a s učebnými osnovami príslušného ročníka, ktorý žiak
navštevuje na Slovensku). Zákonný zástupca žiaka pred odchodom do zahraničia by mal dbať na
overenie informácie, že štúdium v zahraničnej škole bude možné uznať za rovnocenné so štúdiom na
Slovensku (prípadné informácie poskytnú zodpovední pracovníci – bod č.4).
Spolupráca s kmeňovou školou
Zákonný zástupca predkladá riaditeľovi strednej školy žiadosť o povolenie štúdia v škole mimo
územia Slovenskej republiky. Riaditeľ strednej školy rozhoduje o povolení štúdia mimo územia
Slovenskej republiky. Žiak nastupuje na štúdium v škole mimo územia Slovenskej republiky.
Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak v termíne do 30 dní od príchodu do krajiny pobytu predloží
riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak
navštevuje príslušnú školu mimo územia SR. Ak žiak pokračuje vo vzdelávaní v zahraničí aj ďalší
školský rok, tento doklad vždy predkladá k 15. septembru príslušného školského roka.
Rozdielové skúšky
Rozdielové skúšky sa konajú na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka.
V žiadosti sa uvádza, za ktoré ročníky sa majú komisionálne skúšky konať. Zákonný zástupca doručí
kmeňovej škole učebné plány a učebné osnovy zo zahraničnej školy (zvyčajne najneskôr do 15.
mája), aby na základe týchto pedagogických dokumentov riaditeľ strednej školy mohol určiť
predmety, z ktorých žiak bude konať rozdielové skúšky. Termín, obsah a rozsah komisionálnych
skúšok určuje riaditeľ strednej školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15
dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi
vysvedčenie. Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok, vykoná komisionálne
skúšky po ukončení štúdia mimo územia SR. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy
zaradí žiaka do príslušného ročníka. Rozdielová skúška zo slovenského jazyka a literatúry je
povinná. Zákonný zástupca po návrate svojho dieťaťa zo zahraničia predloží vysvedčenie o štúdiu
v škole mimo územia SR. Vysvedčenie má obsahovať potvrdenie o úspešnom ukončení štúdia
v danom ročníku (zodpovedajúcom ročníku štúdia v kmeňovej škole) a postupe do vyššieho ročníka.
Ak vysvedčenie neobsahuje formuláciu o postupe do vyššieho ročníka, zákonný zástupca je povinný
predložiť aj takéto potvrdenie zo zahraničnej školy. Žiak vykoná rozdielové skúšky. Úspešné
vykonanie rozdielových skúšok je podmienkou postupu do vyššieho ročníka na kmeňovej škole.
Rozdielové skúšky sú komisionálne.
Prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice
Riaditeľ strednej školy posudzuje štúdium mimo územia SR za účelom jeho uznania za absolvovanie
príslušného ročníka strednej školy v SR. Pri posudzovaní sa opiera o vyjadrenie Strediska na
uznávanie dokladov o vzdelaní, Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, ktoré na
základe žiadosti zákonného zástupcu (plnoletého žiaka) vykoná aj prevod známok do slovenskej
klasifikačnej stupnice. Prevod známok je dôležitý predovšetkým z dôvodu, že známky sa uvádzajú
aj na prihláškach na štúdium na vysokej škole, ďalej sa zohľadňujú aj pri konaní maturitnej skúšky.

Tieto pokyny boli vypracované v súlade s nižšie uvedenou legislatívou:
1) §23 písm. b) a § 25 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (posledná novela: 188/2015 Z.z.)
2) §5 ods. 4, písm. e), k) zákona č. 596/2003 (o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (posledná novela 422/2015)

