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1. Organizácia školského roka  

 
1.1. Školský rok sa začína 1. septembra 2016.  

Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok).  

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).  

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2017 (streda)  

a končí sa 30. júna 2017 (piatok).  

 

1.2. Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl ) : 
 

Prázdniny  Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin Začiatok vyučovania 

po prázdninách 

jesenné  27. október 2016  

(štvrtok)  

28. október –  

31. október 2016  

2. november 2016  

(streda)  

vianočné  22. december 2016  

(štvrtok)  

23. december 2016  

– 5. január 2017  

9. január 2017  

(pondelok)  

polročné  2. február 2017  

(štvrtok)  

3. február 2017  

(piatok)  

6. február 2017  

(pondelok)  

jarné                    Bratislavský kraj,  
                                     Nitriansky kraj, 

                                     Trnavský kraj  

17. február 2017  

(piatok)  

20. február –  

24. február 2017  

27. február 2017  

(pondelok)  

                                     Banskobystrický kraj, 

                                     Ţilinský kraj,  

                                     Trenčiansky kraj  

24. február 2017  

(piatok)  

27. február –  

3. marec 2017  

6. marec 2017  

(pondelok)  

                                     Košický kraj,  

                                     Prešovský kraj  
3. marec 2017  

(piatok)  

6. marec –  

10. marec 2017  

13. marec 2017  

(pondelok)  

veľkonočné  12. apríl 2017  

(streda)  

13. apríl –  

18. apríl 2017  

19. apríl 2017  

(streda)  

letné  30. jún 2017  

(piatok)  

3. júl –  

31. august 2017  

4. september 2017  

(pondelok) 

  

 

1.3. Testovanie ţiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční v 

novembri 2016 na vybraných základných školách Slovenskej republiky z predmetov slovenský 

jazyk a literatúra a matematika.  

 

1.4. Celoslovenské testovanie ţiakov 9. ročníka základných škôl (okrem ţiakov s mentálnym 

postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov 

matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017 

(štvrtok).  
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1.5. Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa v čase letných 

prázdnin prerušuje  na jeden mesiac nepretrţite. Riaditeľky MŠ informujú zákonných zástupcov o 

moţnosti dochádzky detí do niektorej vopred určenej MŠ podľa harmonogramu prevádzky MŠ 

v čase letných prázdnin spravidla dva mesiace pred začiatkom letných prázdnin.  

 

1.6.Poţiadavka vykonania prvej atestácie sa od 1. januára 2017 bude uplatňovať uţ na vedúcich 

pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov všetkých druhov škôl a školských zariadení.  

1.7.Školy sú povinné elektronickou formou prostredníctvom svojho školského informačného 

systému (napr. ascAgenda, eŠkola a pod.) poskytovať do centrálneho registra údaje k 15. septembru 

a následne od októbra do júna opakovane ku koncu kaţdého mesiaca odosielať údaje za príslušný 

mesiac v dňoch od 21. v danom mesiaci do 5. v nasledujúcom mesiaci, s výnimkou údajov za 

december, kedy je údaje moţné odoslať od 17.12. do 13.1. Táto povinnosť sa týka kaţdý mesiac 

všetkých škôl, aj v prípade, ak nenastala zmena v údajoch. Bliţšie informácie o poskytovaní údajov 

sú zverejnené na stránke www.minedu.sk /aktualizacia-udajov-do-centralneho-registra/. Touto 

povinnosťou nie sú zrušené povinnosti vyplniť iné štatistické výkazy. Ak technické podmienky 

školy neumoţňujú splnenie uvedenej povinnosti, škola zabezpečí jej plnenie prostredníctvom svojho 

zriaďovateľa; ak to technické podmienky zriaďovateľa neumoţňujú, zriaďovateľ zabezpečí jej 

splnenie prostredníctvom orgánu miestnej štátnej správy v školstve.  

 

 

 

2. Výchovno-vzdelávací proces 

 
 

2.1.Zákonom č. 188/2015 Z. z., ktorým sa novelizoval školský zákon, sa významným spôsobom 

upravil § 107 – výchova a vzdelávanie detí a ţiakov zo SZP. Dieťa alebo ţiak, ktorého špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom 

prostredí, nemôţe byť prijatý do špeciálnej školy alebo do špeciálnej triedy materskej školy, 

špeciálnej triedy základnej školy alebo do špeciálnej triedy strednej školy (§ 107 ods. 2 školského 

zákona, účinnosť od 1. januára 2016).  

 

2.2.V školách a školských zariadeniach dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie 

a segregácie. Eliminovať neţiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické 

vylúčenie alebo oddelenie rómskych detí a ţiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v 

kombinácii so sociálnym znevýhodnením) od ostatných detí a ţiakov. Vytvárať vhodné podmienky 

na ich vzdelávanie v školách a triedach spolu s majoritnou populáciou.  

 

2.3.MŠVVaŠ SR vyhlasuje školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti .  

 

2.4.V materských a základných školách systematicky budovať školskú kniţnicu. Informácie a 

dokumenty nevyhnutné pre činnosť školských kniţníc sú zverejnené na www.spgk.sk.  

 

http://www.minedu.sk/
http://www.spgk.sk/
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2.5.Vyuţívať kniţnično-informačné sluţby a podujatia kniţníc sídliacich na území mesta Prievidza.  

 

2.6.Podporovať voľnočasové aktivity detí a ţiakov zamerané na jazykovú kultúru (recitačné a 

literárne súťaţe, školské časopisy).  

 

2.7.Deti a ţiakov zapájať do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, 

súťaţí, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv.  

 

2.8.V pedagogickom procese rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa. Veku primeranou formou 

oboznamovať deti a ţiakov s ich právami a povinnosťami v zmysle tohto dokumentu s vyuţívaním 

aktivizujúcich metód. V materských školách sa odporúča vyuţívať piktogramy.  

2.9.Zabezpečiť, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získaný písomne, s vlastnoručným 

podpisom zákonného zástupcu a s uvedením poznámky, ţe zákonný zástupca bol poučený o 

dôsledkoch svojho súhlasu. Pred súhlasom je potrebné poskytnúť zákonnému zástupcovi nevyhnutné 

informácie zrozumiteľným spôsobom a s prihliadnutím na konkrétnu situáciu vo výchovno-

vzdelávacom procese, na ktorú sa takýto súhlas vyţaduje.  

 

2.10.Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti kontrolovať a monitorovať prostredníctvom pravidelnej 

hospitačnej činnosti. Účinnosť hospitačnej činnosti zvyšovať poskytovaním objektívnej spätnej 

väzby pedagogickým zamestnancom.  

 

2.11.Oboznámiť sa s výstupnými materiálmi národného projektu „Externé hodnotenie kvality školy 

podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ a vyuţiť ich v praxi pri realizácii 

sebahodnotiaceho procesu školy. Výstupy z projektu sú zverejnené na www.ssiba.sk  v časti 

Projekty ESF.  

 

2.12.rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a ţiakov s dôrazom na uvedomenie si 

globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a 

medzinárodnej úrovni,  

a) zvyšovať povedomie detí a ţiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si 

sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete aj pomocou 

spolupráce s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti globálneho vzdelávania,  

b) vyuţiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do 

obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk .  

 

2.13.Spolupracovať s environmentálnymi centrami, strediskami a neziskovými organizáciami 

pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia a vytvárania vhodných podmienok praktickej 

environmentálnej výchovy v škole i mimo školy v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo 

udrţateľnému rozvoju.  

 

 

http://www.ssiba.sk/
http://www.globalnevzdelavanie.sk/


          MESTO PRIEVIDZA  
 

            Mestský úrad,  

 

               Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1  
 

 

 

 

5 
 

2.14.Vytvárať podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora environmentálnej výchovy, ktorého 

úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu v škole, príp. v súlade s ekokódexom (stratégia 

výchovy a konania školy k ochrane a udrţateľnosti ţivotného prostredia, zásady úspor 

obnoviteľných zdrojov a pod.) realizovať environmentálny program školy.  
 

2.15.Školy majú moţnosť vyuţiť k prierezovej téme/voliteľnému predmetu mediálna výchova 

podklady a zdroje, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk , v časti Učebnice, 

metodiky, publikácie, odborné informácie – Metodiky, kde sa nachádza text pod názvom „K 

mediálnej gramotnosti učiteľov“, ktorý ponúka námety k tomu, v čom by sa mali mediálne gramotní 

učitelia orientovať, čo by mali vedieť, ako v praxi organizovať mediálnu výchovu, na čo sa zamerať, 

čo zdôrazniť, o čom diskutovať.  

 

2.16.Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a ţiakov pri pouţívaní internetu a aktívne vzdelávať 

deti a ţiakov v oblasti správania sa v internetovom (kybernetickom) priestore. Odporúčame vyuţívať 

webové sídla s informáciami k bezpečnému pouţívaniu internetu www.zodpovedne.sk , 

www.stopline.sk , www.pomoc.sk .  

2.17.Aktívne zapájať deti a ţiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a 

zdravý ţivotný štýl. 

 

2.18.Realizovať aktivity a programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného zdravia.  

 

2.19.Vyhlásiť tematické týţdne pri príleţitosti Svetového dňa výţivy, Svetového dňa zdravia a 

Svetového dňa mlieka zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a 

zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny www.opotravinach.sk  a www.skolskeovocie.sk .  

 

2.20.Prevenciu drogových závislostí a prevenciu rizikového správania detí a ţiakov realizovať ako 

integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou CPPPaP v Prievidzi.  

 

2.21.Je potrebné vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom predísť 

prípadnému neţiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu kultov, 

siekt či extrémistických organizácií na deti a ţiakov.  

 

2.22.Priebeţne monitorovať správanie sa detí a ţiakov a zmeny, v prípadoch podozrenia na 

porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu alebo podozrenia, ţe by mohli byť vystavení 

ohrozeniu ţivota, zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu, zabezpečiť ich ochranu a 

bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa 

a ţiaka. Odporúčame aj spoluprácu so školským psychológom, odbornými zamestnancami 

príslušného CPPPaP, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom alebo 

policajtom.  

 

 

 

http://www.statpedu.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.stopline.sk/
http://www.pomoc.sk/
http://www.opotravinach.sk/
http://www.skolskeovocie.sk/
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2.23.V oblasti školskej úrazovosti sa riaditeľom škôl a školských zariadení odporúča:  

a) dodrţiavať lehotu zavádzania kaţdej udalosti do web aplikácie na štatistické účely podľa 

metodického usmernenia č. 4/2009-R čl. 4 ods. 1 (do 7 kalendárnych dní od vzniku kaţdého 

školského úrazu),  

b) v prípade nejasnosti pri šetrení, spisovaní a odškodňovaní školského úrazu spolupracovať s 

odbornými radcami pre oblasť BOZP okresných úradov v sídle kraja.  

 

2.24. Zabezpečiť zvyšovanie bezpečnosti detí a ţiakov v premávke na pozemných komunikáciách 

prostredníctvom výcviku na DDI.  

 

 

 

 
 

2.1. Materské školy 

 

 

2.1.1.V školskom roku 2016/2017 budú všetky materské školy realizovať predprimárne vzdelávanie 

podľa ŠkVP vypracovaných v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 

schváleným MŠVVaŠ SR, ktorý je dostupný na http://www.minedu.sk/predprimarne-vzdelavanie-v-

materskych-skolach/. Metodické odporúčania pre vypracovanie ŠkVP, k plánovaniu výchovno-

vzdelávacej činnosti a k zmenám, ktoré nastali v obsahu vzdelávania sú dostupné na webovom sídle 

ŠPÚ www.statpedu.sk .  

 

2.1.2.Zabezpečovať krúţkovú činnosť najmä internými učiteľmi materskej školy v súlade so ŠkVP 

len v popoludňajších hodinách po odpočinku, ktorý musí trvať minimálne 30 minút. Optimálny čas 

začiatku krúţkovej činnosti je po 15,00 hodine, aby krúţková činnosť nenarúšala odpočinok a 

aktivity realizované v súlade so ŠVP.  

 

2.1.3.Aktívne podporovať účasť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na predprimárnom 

vzdelávaní vo veku 4 aţ 6 rokov.  

 

2.1.4.V materských školách rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; 

rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským 

hrdinom, aktívnym zapájaním sa do aktivít školských kniţníc a pod.), pri overovaní porozumenia 

vypočutého textu vyuţívať metódy tvorivej dramatizácie; zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu 

detí; vytvárať komunikačne a literárne podnetné prostredie.  

 

2.1.5.Rozvíjať finančnú gramotnosť  na elementárnej úrovni uţ v predprimárnom vzdelávaní v 

materských školách.  

 

http://www.statpedu.sk/
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2.1.6. Na podporu výučby finančnej gramotnosti vyuţívať centrálny informačný portál MŠVVaŠ 

SR, kde sú sústredené všetky dôleţité dokumenty, pomocné materiály a odkazy 

www.iedu.sk/vseobecne_informacie/financna_gramotnost/Stranky/default.aspx .  

 

2.1.7. Rozvíjať pohybové schopností a zručností detí pravidelnou dennou realizáciou pohybových a 

relaxačných cvičení a pobytu vonku, ktorého realizáciu nie je moţné bezdôvodne vynechávať. Pri 

realizácii telesných cvičení je dôleţité dbať na správnu techniku vykonania jednotlivých cvičení. 

Upevňovať zdravie detí prostredníctvom otuţovania.  

 

2.1.8.Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a 

vytvárať moţnosti získavania reálnych skúseností s predmetmi, javmi a situáciami.  
 

2.1.9.Do vybranej materskej školy sa deti, z jednotlivých materských škôl toho istého zriaďovateľa, 

sústreďujú so súhlasom/s informovaným súhlasom zákonných zástupcov, v ktorom sú jednoznačne 

vyšpecifikované práva a povinnosti tak zákonných zástupcov, ako aj detí. 

 

2.1.10.Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa vydáva v posledný deň školského 

vyučovania s dátumom 30. jún 2017. Vydaniu osvedčenia nepredchádza ţiadne hodnotenie dieťaťa.  

 

2.1.11. Individuálna logopedická starostlivosť vykonávaná logopédom (poskytovaná nielen deťom, 

ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky), ktorý je kmeňovým zamestnancom 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, sa nepovaţuje za krúţkovú činnosť. Môţe sa v 

materskej škole realizovať aj v dopoludňajších hodinách.  

 

 

 

2.2. Základné školy 

 

2.2.1.Od 1. septembra 2016 príspevok dostanú iba ţiaci zo SZP, ktorí majú vyjadrenie CPPPaP a sú 

zaradení v „beţnej triede“ základnej školy. Príspevok nedostanú ţiaci: špeciálnych základných škôl, 

špeciálnych tried v základných školách a individuálne začlenení ţiaci z dôvodu zdravotného 

znevýhodnenia a všeobecného intelektového nadania v základných školách.  

 

2.2.2. Riaditeľ základnej školy nemôţe ţiadať poradenské zariadenie o diagnostiku plošne pre 

všetkých ţiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale len pre tých ţiakov, 

ktorí vo výchovno-vzdelávacom procese vyţadujú individuálne podmienky pre zvládnutie obsahu 

vzdelávania.  

 

 

 

 

http://www.iedu.sk/vseobecne_informacie/financna_gramotnost/Stranky/default.aspx


          MESTO PRIEVIDZA  
 

            Mestský úrad,  

 

               Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1  
 

 

 

 

8 
 

2.2.3.V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza realizovať sebahodnotenie 

podľa projektov vypracovaných jednotlivými ZŠ. V termíne 31.1.2017 informovať zriaďovateľa 

o priebeţných výsledkoch projektu a k 30.06.2017 vypracovať záverečnú hodnotiacu správu 

o výsledkoch sebahodnotenia ZŠ. 

 

 

2.2.4. Školy sú povinné zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP. Spôsob 

implementácie stanovuje „Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do 

ŠkVP základných škôl a stredných škôl“, vydaná MŠVVaŠ SR, ktorá je dostupná na 

www.minedu.sk/metodika-pre-zapracovanie-a-aplikaciu-tem-financnej-gramotnosti-do-skolskych-

vzdelavacich-programov-zakladnych-skol-a-strednych-skol/.  

 

2.2.5.Aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR, je 

zverejnený na webových sídlach www.minedu.sk , www.siov.sk , a 

http://www.statpedu.sk/clanky/vzdelavacie-aktivity-financne-vzdelavanie/zavazny-dokument.  

 

2.2.6. MŠVVaŠ SR schválilo dňa 16. decembra 2015 DODATOK č. 1, ktorým sa mení Metodika 

pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základných škôl a stredných škôl 

pod číslom 2015-11787/66378:8-10E0, s účinnosťou od 1. septembra 2016, a bude sa vzťahovať na 

ţiakov uţ od prvého ročníka. Dodatok je dostupný na 

www.siov.sk/index.php/sk/vzdelavanie/narodny-standard-financnej-gramotnosti .  

 

2.2.7.Formovať kladný vzťah detí a ţiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaţe v čitateľských 

zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí.  

 

2.2.8.Vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti a začleniť ho do ŠkVP; 

dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry ţiakov na všetkých vyučovacích hodinách (t. j. nielen na 

vyučovacej hodine slovenského jazyka a literatúry).  

 

2.2.9.Do ŠkVP zapracovať povinné témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu 

humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muţa a ţeny, 

predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v 

oblasti problematiky migrácie  

 

2.2.10.Uskutočňovať Olympiádu ľudských práv pre ţiakov základných škôl. 

2.2.11.V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 – 

2018 sa odporúča realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizikách 

práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou 

prácou, ako aj preventívne kampane.  

Školy môţu vyuţiť informačné materiály na www.bezpre.sk , www.minv.sk , www.statpedu.sk , 

www.obchodsludmi.sk .  

 

http://www.minedu.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.siov.sk/index.php/sk/vzdelavanie/narodny-standard-financnej-gramotnosti
http://www.bezpre.sk/
http://www.minv.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.obchodsludmi.sk/
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2.2.12.Činnosť výchovného poradcu v základnej škole a v škole pre ţiakov s nadaním metodicky 

usmerňuje CPPPaP.  

 

2.2.13.V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie posilniť vo vyučovaní 

všetkých predmetov v základných a stredných školách témy zamerané na rozvoj európskeho 

povedomia a občianstva.  

 

2.2.14.Učiteľom cudzích jazykov sa odporúča priebeţne sledovať informácie na webovom sídle 

ŠPÚ, na ktorom sú zverejnené odborné články a publikácie, napr. aj slovenské preklady odborných 

publikácií ECML: http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodiky-publikacie-odborne-

informacie/publikacie .  

 

2.2.15.Zapájať ţiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať tak 

jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej 

rozmanitosti Európy. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôleţitosť učenia sa jazykov, 

podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i 

celoţivotného vzdelávania.  

Bliţšie informácie a námety pre učiteľov na oslávenie Európskeho dňa jazykov sú k dispozícii na 

webovom sídle ECML http://edl.ecml.at .  

 

2.2.16.Zapojiť sa do súťaţe „Európska značka pre jazyky“, ktorá je iniciatívou Európskej komisie na 

podporu jazykového vzdelávania.  

Bliţšie informácie je moţné nájsť na http://www.erasmusplus.sk/ELL/index.php .  

 

 

 

2.3. Základná umelecká škola 

 

2.3.1.MŠVVaŠ SR schválilo a zverejnilo dňa 4. februára 2015 pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0 

ŠVP pre ZUŠ. Je spracovaný ako jeden dokument pre všetky umelecké odbory ZUŠ. Účinnosť 

nadobudol 1. septembra 2015. Nový ŠVP bol od svojho schválenia formou dodatkov dvakrát 

upravený. Prvá úprava sa uskutočnila k 15. júnu 2015 pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0. Týkala 

sa základného a odporúčaného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výchovno-

vzdelávacieho procesu v ZUŠ, rámcových učebných plánov a všeobecnej časti ŠVP pre ZUŠ. Druhá 

úprava sa uskutočnila k 20. januáru 2016 pod číslom 2016-6346/29045:3-10A0 a týkala sa 

rámcových učebných plánov.  

Čiastkové zmeny a úplné znenie nového ŠVP sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR 

www.minedu.sk  a na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk . 

 

 

 

http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodiky-publikacie-odborne-informacie/publikacie
http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodiky-publikacie-odborne-informacie/publikacie
http://edl.ecml.at/
http://www.erasmusplus.sk/ELL/index.php
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
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2.3.2.Podľa poţiadaviek na základné a odporúčané materiálno-technické a priestorové vybavenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom školy zabezpečí 

vhodné priestorové a materiálno-technické podmienky umoţňujúce realizovať umelecké vzdelávanie 

v príslušných umeleckých odboroch.  

 

 

 

 

2.4. Centrum voľného času 

 

2.4.1.Pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť v záujmových útvaroch CVČ sa vykonáva v súlade s 

výchovným programom centra a podľa rozvrhu týţdennej činnosti.  

 

2.4.2.Záujmové útvary nemajú kopírovať školské predmety a nahrádzať doučovanie resp. prípravu 

na vyučovanie, ale podieľať sa na formovaní návykov uţitočného vyuţívania voľného času detí a 

ţiakov, podporovať ich individuálne záujmy a rekreačnú činnosť.  

 

2.4.3.Frekvencia vykonávanej záujmovej činnosti, jej obsahu a počtu členov  zaznamenáva 

vychovávateľ v zázname o práci v záujmovom útvare.  

 

2.4.4. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti venovať systematickú pozornosť organizácii a výkonu 

pravidelnej záujmovej činnosti záujmových útvarov podľa rozvrhu týţdennej činnosti a tieţ zamerať 

pozornosť na aktuálne a pravidelné vedenie záznamov o práci v záujmovom útvare.  

 

2.4.5. Vyuţívať moţnosť predkladať projekty v rámci Programov pre mládeţ na roky 2014 – 2020. 

Informácie na www.minedu.sk  v menu Deti a mládeţ – Financovanie práce s deťmi a mládeţou a 

www.iuventa.sk .  

 

 

 

 

2.5. Zariadenia školského stravovania 

 

2.5.1.Výrobu a výdaj jedál v zariadeniach školského stravovania zabezpečovať podľa:  

a) materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie a aktualizácií vydaných 

MŠVVaŠ SR v rokoch 2011-2014,  

b) materiálno-spotrebných noriem pre diétny stravovací systém, vydaných MŠVVaŠ SR v roku 

2009.  

 

2.5.2.Na minimalizáciu zdravotných rizík pri výrobe jedál a nápojov sa v zariadeniach školského 

stravovania pouţíva e-model HACCP a prevádzkový poriadok a metodická príručka pre verejné 

obstarávanie potravín v zariadeniach školského stravovania vydané MŠVVaŠ SR.  

http://www.minedu.sk/
http://www.iuventa.sk/
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2.5.3. Propagovať zdravú výţivu formou poskytovania informácií o školskom stravovaní v 

spolupráci s koordinátormi prevencie. Organizovať ochutnávky jedál zdravej výţivy za účasti 

regionálnej tlače, televízie a pod., aj v čase konania rodičovských zdruţení.  

 

2.5.4.Sledovať plnenie odporúčaných výţivových dávok (Vestník MZ SR, vydanie 4-5/2015) v 

zariadeniach školského stravovania za časové obdobie jedného mesiaca a výsledky plnenia 

porovnávať s povoleným percentuálnym rozdielom podľa § 10 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a poţiadavkách na zariadenia spoločného 

stravovania; pre ţiakov základných škôl nie je moţné pripravovať jedlá na výber (mäsité, múčne a 

pod.).  
 

2.5.5.Riaditeľ zariadenia školského stravovania spolupracuje s riaditeľom školy alebo riaditeľom 

školského zariadenia pri:  

a) zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi a ţiakmi v čase výdaja stravy v školskej jedálni 

a vo výdajnej školskej jedálni,  

b) vypracovaní stravovacieho reţimu stanovením prestávky na jedlo a oddych tak, aby prestávky na 

doplnkové stravovanie a hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa detí a 

ţiakov; hlavné jedlo pre ţiakov I. stupňa základnej školy sa podáva najneskôr po 5. vyučovacej 

hodine a pre ţiakov II. stupňa základnej školy a ţiakov stredných škôl najneskôr po 6. vyučovacej 

hodine,  

c) výchove ku spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výţivy, hygiene a kultúrnemu stolovaniu 

a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí a ţiakov,  

d) zabezpečovaní podnikateľskej činnosti,  

e) realizácii celospoločenských programov podpory zdravia,  

f) zabezpečovaní diétneho stravovania deťom a ţiakom,  

g) poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a ţiaka ohrozeného 

sociálnym vylúčením (dotácie v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) nahlasovaním, či sa dieťa alebo 

ţiak zúčastňuje na výchove a vzdelávaní v materskej škole a v základnej škole, a to prostredníctvom 

asistenta učiteľa.  
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3. Prehľad zmien v legislatíve školstva 

 
Nové všeobecne záväzné právne predpisy  

 

a) Zákon č. 188/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony  

b) Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

c) Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 113/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších 

predpisov  

d) Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 203/2015 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 

224/2011 Z. z.  

e) Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 204/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode  

f) Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 17/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a 

zakázaných metód na účely dopingu v športe  

g) Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 51/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú 

súčasťou zdravotnej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca  

h) Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej 

spôsobilosti v športe  

i) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 208/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov  

 

Nové rezortné predpisy  

 

a) Smernica č. 50/2015, ktorou sa upravuje postup pri poskytovaní motivačných štipendií ţiakom 

stredných odborných škôl  

b) Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní poţiadaviek na finančné prostriedky na 

osobné náklady asistenta učiteľa pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením  
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Platné koncepcie a stratégie  

 

a) Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020  

b) Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020  

c) Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike  

d) Národný program rozvoja ţivotných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky    

    2014-2020  

e) Koncepcia práce so športovo talentovanou mládeţou na roky 2015 – 2020  


