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1. Organizácia školského roka 

 

 

1.1.Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 

(pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 

(štvrtok).  

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. 

júna 2019 (piatok).  

 

Termíny školských prázdnin : 

 
Prázdniny  Posledný deň vyučovania 

pred začiatkom prázdnin  

Termín prázdnin  Začiatok vyučovania po 

prázdninách  

jesenné  30. október 2018  

(utorok)  

31. október –  

2. november 2018 

október 2015  

5. november 2018  

(pondelok)  

vianočné  21. december 2018  

(piatok)  

23. december 2018  

– 7. január 2019  

8. január 2019  

(utorok)  

polročné  31. január 2019  

(štvrtok)  

1. február 2019  

(piatok)  

4. február 2019  

(pondelok)  

jarné  Košický kraj, 

Prešovský kraj 

15. február 2019  

(piatok) 

18. február –  

22. február 2019 

25. február 2019  

(pondelok) 

Bratislavský kraj, 

Nitriansky kraj, 

Trnavský kraj 

22. február 2019  

(piatok) 

25. február –  

1. marec 2019 

4.marec 2019  

(pondelok)  

Banskobystrický kraj, 

Žilinský kraj, 

Trenčiansky kraj 

1. marec 2019  

(piatok) 

4. marec –  

8. marec 2019 

11. marec 2019  

(pondelok)  

veľkonočné  17.apríl 2019  

(streda) 

18. apríl – 23. apríl 

2019  

24. apríl 2019  

(streda)  

letné  28. jún 2019  

(piatok) 

1. júl – 31. august 

2019  

2. september 2019  

(pondelok)  

 

 

 

1.2.Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy 

počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. 

Prevádzka každej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky (ďalej len „SR“), bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin 

prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. V miestach, kde je niekoľko materských škôl 

jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí do 

niektorej z nich (vopred určenej). Prevádzku materskej školy počas školských prázdnin je 

potrebné zabezpečovať v súlade s informatívnym materiálom „Materská škola a školské 

prázdniny“, ktorý je dostupný na: http://www.minedu.sk/data/files/6227_ms_prazdniny.pdf.   

 

1.3.Podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov MŠVVaŠ 

SR zabezpečí v súčinnosti so základnými školami v októbri 2018 celoslovenské testovanie 

pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka základných škôl. Cieľom celoplošného 

testovania pohybových predpokladov žiakov nie je vyhľadať najtalentovanejšie deti, ale 

odporučiť deťom/rodičom druhy športov/disciplín, na ktoré majú deti vrodené predpoklady a v 

ktorých môžu byť úspešné, resp. vykonávanie vhodného druhu športu ich môže viac motivovať 

k pohybovej aktivite. Informácie o testovaní sú zverejnené na stránke Národného športového 

centra www.sportcenter.sk  v časti Vzdelávanie/Online študovňa/Testovanie detí.  

http://www.minedu.sk/data/files/6227_ms_prazdniny.pdf
http://www.sportcenter.sk/


4 
 

1.4. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018 alebo T5-2018) sa 

uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky 

z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania 

sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích 

programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.  

 

1.5. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2019, T9-2019) 

sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na 

testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích 

programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.  

Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda).  

 

1.6. V septembri 2018 sa začne príprava hlavného testovania medzinárodnej štúdie IEA 

eTIMSS 2019. Administráciu hlavného merania v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v 

spolupráci s vybranými základnými školami pravdepodobne v mesiaci apríl 2019.  

Školy zapojené do merania budú o presnom termíne realizácie merania informované.  

Školy, ktoré boli príslušným medzinárodným centrom vybrané do administrácie 

medzinárodných štúdií, realizovaných NÚCEM, sú povinné sa v zmysle pravidiel 

medzinárodných štúdií do merania zapojiť a zúčastniť sa ho.  

 

1.7.Školy sú povinné elektronicky 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 každého mesiaca. Táto povinnosť sa týka 

každý mesiac všetkých škôl aj v prípade, ak nenastala zmena v údajoch. Bližšie informácie o 

poskytovaní údajov sú zverejnené na stránke www.minedu.sk/aktualizacia-udajov-do-

centralneho-registra/  a v metodickom pokyne na webovej stránke MŠVVaŠ SR. Táto 

povinnosť nenahrádza povinnosť vyplniť iné štatistické výkazy.  

 

1.8.Školy by pri prijímaní detí a žiakov (či v štandardnom prijímacom konaní alebo pri 

prestupoch z iných škôl) mali od zákonných zástupcov žiadať rodné listy detí, žiakov a osobné 

údaje uvádzať v evidencii presne podľa rodných listov.  

Dôvodom tohto opatrenia je fakt, že ročne sa stáva niekoľko prípadov, že škola eviduje v 

pedagogickej dokumentácii a odosiela do RISu nesprávne údaje dieťaťa, žiaka.  

 

1.9.Údaje z Centrálneho registra poskytnuté k 15. septembru budú v zmysle zákona č. 597/2003 

Z. z. slúžiť na rozpis finančných prostriedkov z kapitoly MŠVVaŠ SR a z kapitoly MV SR pre 

školy a školské zariadenia a na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov 

obciam.  

 

1.10. Významné historické udalosti :  

100 rokov od vzniku Česko-Slovenska (28. október 1918),  

100 rokov od prijatia Martinskej deklarácie (30. október 1918),  

100 rokov od ukončenia I. svetovej vojny (11. november 1918). 

Výročia mesta Prievidza: 

905. výročie prvej písomnej zmienky o meste v listine Zoborského opátstva, 

635. výročie udelenia mestských privilégií uhorskou kráľovnou Máriou. 
 

 

http://www.minedu.sk/aktualizacia-udajov-do-centralneho-registra/
http://www.minedu.sk/aktualizacia-udajov-do-centralneho-registra/
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2. Výchovno-vzdelávací proces 

 

2.1.Škola/školské zariadenie je povinná riadiť sa príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré túto oblasť 

riešia. Pri zverejňovaní mena a priezviska spolu s iným údajom ako je dátum narodenia, trieda, 

príslušnosť ku škole a pod. odporúčame, aby ste na začiatku roka dali zákonným zástupcom 

podpísať súhlas so zverejňovaním osobných údajov ich detí (zákon stanovuje túto podmienku 

pre deti mladšie ako 16 rokov; deti staršie ako 16 rokov môžu súhlas so spracúvaním svojich 

osobných údajov prevádzkovateľovi podpísať osobne).  

V súhlase musí byť presne vyšpecifikované, kto dáva súhlas, komu ho dáva, na aký účel a doba 

platnosti súhlasu (zvyčajne na aktuálny školský rok). Ak sa daný súhlas viaže na viac účelov, 

je potrebné každý účel mať zvlášť definovaný. V tejto súvislosti je potrebné venovať pozornosť 

aj zverejňovaniu fotodokumentácie z rôznych akcií organizovaných školou.  

V každom súhlase musí byť uvedené aj poučenie, že daný súhlas môže dotknutá osoba 

kedykoľvek odvolať. 

 

2.2.Školy a školské zariadenia sú povinné zabezpečiť, aby bol informovaný súhlas zákonného 

zástupcu získavaný preukázateľne, prijateľnou formou, s primeraným poučením a poskytnutím 

nevyhnutných informácií zrozumiteľným spôsobom s prihliadnutím na konkrétnu situáciu vo 

výchovno-vzdelávacom procese, na ktorú sa takýto súhlas vyžaduje. Je potrebné dbať na to, 

aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získaný za každých okolností ako platný 

prejav jeho vôle vykonaný slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito.  

 

2.3. Systematicky hodnotiť prínos kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

školy a následne identifikovať zmeny v ich postoji k riadeniu výchovno-vzdelávacieho procesu 

za účelom zvyšovania efektivity a kvality vyučovania.  

Zistenia z hospitačnej činnosti využívať pri plánovaní kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov.  

 

2.4.Vnútornú kontrolnú činnosť zamerať na systematické sledovanie kvality výchovy a 

vzdelávania v kontexte inkluzívneho vzdelávania, na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so 

ŠVVP, na odhaľovanie a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov a diskriminácie žiakov so 

znevýhodnením. 

 

2.5.Pedagogické postupy a prístup ku každému žiakovi s pervazívnymi vývinovými poruchami 

(Aspergerov syndróm, detský autizmus a ďalšie), ktorých stav výrazne ovplyvňujú a zhoršujú 

rôzne, aj nepredvídateľné vplyvy prostredia a reakcie osôb (pedagogických zamestnancov, 

spolužiakov), je nevyhnutné konzultovať s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, 

ktoré má žiaka vo svojej evidencii a dôsledne dbať na odporúčania psychológa a špeciálneho 

pedagóga.  

 

2.6.Pravidelne monitorovať klímu školy, vytvárať vhodné prostredie pre formovanie 

pozitívnych vzťahov medzi pedagogickými zamestnancami a žiakmi, bezodkladne zamedziť 

vzniku nežiaducich javov v interpersonálnej komunikácii.  

 

2.7.Riaditeľom odporúčame, aby v rámci utvárania priaznivých pracovných podmienok 

zamestnancov škôl a školských zariadení prijímali účinné opatrenia na zabezpečenie 

transparentného riadenia a eliminovania sociálno-patologických javov mobbingu, bossingu a 

staffingu.  
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2.8.Do ŠkVP zapracovať prierezové témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v 

duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so 

zdravotným postihnutím, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, 

xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu a v oblasti problematiky 

migrácie.  

 

2.9. Pre zvýšenie informovanosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

škôl a školských zariadení sa na webovom sídle MŠVVaŠ SR nachádza Analýza súčasného 

stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve spracovaná na základe 

výsledkov monitorovania a hodnotenia ľudských práv. Viac informácií na 

http://www.minedu.sk/detske-a-ludske-prava/ .  

 

2.10.Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a 

žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti 

separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s právnymi predpismi, na 

vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu 

pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov 

ochrany prírody a krajiny.   

 

2.11.Za účelom posilňovania národnej hrdosti detí a mládeže, ochrany národného dedičstva a 

budovania národnej identity založenej aj na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám sa 

školám odporúča venovať zvýšenú pozornosť zaradeniu tém UNESCO (pamiatky a ich ochrana 

a pod.) do vyučovacieho procesu. Uvedené témy sa odporúča zaradiť aj do školských novín a 

časopisov na všetkých stupňoch škôl, zabezpečiť ich medzinárodné elektronické prepojenie s 

využitím ponúkaných technických vymožeností. 

 

2.12. Školám a školským zariadeniam sa odporúča:  

 

a) aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a    

    zdravý životný štýl,  

b) realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia,  

c) zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít,   

d) podľa možností školy vytvoriť podmienky na vyučovanie voliteľného predmetu výchova k 

    zdraviu,  

e) venovať v školách zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku a odvykaniu od   

    nich,  

f) informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok.  

 

2.13. Školám a školským zariadeniam sa odporúča aktívne zapájať do Európskeho týždňa 

športu, iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európskej 

únii. Informácie o Európskom týždni športu sú dostupné na www.tyzdensportu.sk.  

  

 

2.1.Materské školy  

 

2.1.1. 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 knižníc a pod.), pri overovaní 

porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie; zámerne rozvíjať 

http://www.minedu.sk/detske-a-ludske-prava/
http://www.tyzdensportu.sk/
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aktívnu slovnú zásobu detí; vytvárať komunikačne a literárne podnetné prostredie a napomáhať 

uplatňovaniu vhodných komunikačných konvencii a elementárnej znalosti knižných konvencií. 

 

2.1.2.Všetky materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení (bez ohľadu na ich 

zriaďovateľa) realizujú predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP vypracovaných v súlade so ŠVP 

pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleného MŠVVaŠ SR 6. júla 2016 pod 

číslom 2016-17780/27322:1-10A0, ktorý je dostupný na http://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-

vzdelavaci-program/svp-materske-skoly/ .  

 

2.1.3.Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole realizovať formou hier. Uplatňovať 

integráciu vzdelávacích oblastí, nevytvárať izolované vzdelávacie aktivity a neuplatňovať 

školský spôsob vyučovania.  

 

2.1.4. Digitálne technológie využívať ako jeden z nástrojov osobnostného rozvoja detí s 

dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí predškolského veku.  

 

2.1.5. Podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou 

realizáciou zdravotných cvičení a pobytu vonku, ktorého realizáciu nie je možné bezdôvodne 

vynechávať.  

 

 

2.1.6. Ak materská škola ponúka krúžkovú činnosť, zabezpečovať ju internými učiteľmi 

materskej školy, v súlade so ŠkVP a len v popoludňajších hodinách po odpočinku, ktorý musí 

trvať minimálne 30 minút. Optimálny čas začiatku krúžkovej činnosti je po 15,00 hodine, aby 

krúžková činnosť nenarúšala odpočinok a činnosti realizované v súlade so ŠVP.  

 

2.1.7. Poskytovanie ILČ sa nepovažuje za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať aj v 

dopoludňajších hodinách. Frekvencia ILČ je závislá od individuálnych potrieb detí.  

 

2.1.8. Štátny pedagogický ústav vydal a na svojom webovom sídle 

http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-

vseobecnym-intelektovym-nadanim/ zverejnil publikáciu: „Aplikácia vzdelávacích programov 

pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie“ (2017) zameranú na 

výchovu a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sa vzdelávajú v špeciálnych 

materských školách, v materských školách pri zdravotníckom zariadení, v špeciálnych triedach 

materských škôl a v triedach materských škôl, spolu s inými deťmi, t. j. v školskej 

integrácii/individuálnom začlenení.  

 

 

2.2. Základné školy 

 

2.2.1. Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v 

čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí. Pri 

rozvíjaní čitateľskej gramotnosti využívať spoluprácu a pomoc rodičov pri domácom čítaní a 

zintenzívniť zaangažovanosť rodičov pri konkrétnych školských aktivitách. 

 

2.2.2. Uskutočňovať Olympiádu ľudských práv. 

 

http://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/svp-materske-skoly/
http://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/svp-materske-skoly/
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2.2.3. Viesť žiakov ku kreovaniu žiackych školských rád aj v spolupráci s regionálnymi radami 

mládeže, podporovať aktívnu participáciu žiakov na školskej samospráve; a pristupovať 

dôsledne k napĺňaniu výchovy k ľudským právam.   

 

2.2.4. Informujeme školy o možnosti zapojiť sa do celoslovenského programu Školy, ktoré 

menia svet v rámci rozvoja občianskych kompetencií a výchovy k aktívnemu občianstvu a 

využívať pri výchove a vzdelávaní k tolerancii a ľudským právam Metodickú príručku na 

občiansku náuku, mediálnu a etickú výchovu pre ZŠ a SŠ. Informácie sú zverejnené na 

www.ipao.sk .  

 

2.2.5. Podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti 

organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi 

organizáciami v lokalite školy. Podporovať vzdelávanie učiteľov v téme koordinácie 

dobrovoľníckych projektov žiakov na školách.  

 

2.2.6. Prevenciu drogových závislostí a prevenciu rizikového správania detí a žiakov realizovať 

ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou regionálneho centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“).  

 

2.2.7. Podporovať zvyšovanie odborných kompetencií výchovného poradcu prostredníctvom 

kontinuálneho vzdelávania, účasťou na národných projektoch, odborných seminároch a 

konferenciách, činnosťou v stavovských organizáciách a pod.;  

 

2.2.8. Nadväzovať a prehlbovať spoluprácu a väzby medzi ZŠ, SOŠ a zamestnávateľmi, 

venovať osobitnú pozornosť približovaniu možností systému duálneho vzdelávania a ostatných 

foriem odborného vzdelávania a prípravy v technických odboroch vzdelávania žiakom a ich 

rodičom.  

 

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

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

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

http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/ .   

 

2.2.10. Zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch 

kyberšikany či iného rizikového správania prostredníctvom nástrojov mobilnej komunikácie a 

internetu. Rovnako dôležité je vedenie k poznaniu jednotlivých prejavov kyberšikany a 

možností ako sa brániť. 

 

2.2.11. Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia 

SR alebo sa vzdeláva v škole zriadenej iným štátom na území SR, vykonáva komisionálne 

skúšky len v tom prípade, ak o to zákonný zástupca žiaka požiada.  

 

2.2.12. Pri podozrení na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky:  

 

a) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, riaditeľ školy 

bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt  

( v prípade detí s trvalým pobytom v Prievidzi : OŠ a SoO - Mgr. Jana Javorčeková)  a 

Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,  

 

http://www.ipao.sk/
http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/
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b) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom 

roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať konanie o priestupku podľa 

§ 6 ods. 4 a § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

596/2003 Z. z.“),  

( v prípade detí s trvalým pobytom v Prievidzi : Právna kancelária – Ing. Anton Pišta) 

  
c) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany 

obce podať podľa § 211 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 

trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo spáchania trestného činu 

Ohrozovania mravnej výchovy mládeže.  

 

2.2.13. Organizovať besedy so žiakmi, vedomostné súťaže, literárne a výtvarne súťaže, 

exkurzie po stopách Slovenského národného povstania a na pamätné miesta 

národnooslobodzovacieho boja.  

 

2.3.Základná umelecká škola 

 

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

10A0 Štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy (ďalej len „nový ŠVP“). Je 

spracovaný ako jeden dokument pre všetky umelecké odbory základných umeleckých škôl 

(ďalej len „ZUŠ“). Účinnosť nadobudol 1. septembra 2015.  

 
2.3.2. Nový ŠVP bol od svojho schválenia formou dodatkov tri krát upravený. Jednotlivé 

dodatky a aktuálne znenie nového ŠVP sú zverejnené na webovom sídle ministerstva 

http://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-umelecke-skoly-–-dodatky-c-1-c-2-c-3/ . 

Umelecké vzdelávanie v ZUŠ sa bude uskutočňovať podľa nového ŠVP v školskom roku 

2018/2019 v nadväznosti na ustanovenie § 161 ods. 8 školského zákona v prípravnom štúdiu, 

v prvom stupni základného štúdia, v prvom a druhom ročníku II. stupňa základného štúdia a 

štúdia pre dospelých výtvarného odboru a v prvom až treťom ročníku II. stupňa základného 

štúdia a štúdia pre dospelých v hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore; v 

prípravnom štúdiu, v druhej časti prvého stupňa základného štúdia a v II. stupni základného 

štúdia a štúdia pre dospelých v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. V každom 

nasledujúcom školskom roku sa bude podľa neho postupovať v príslušnom nasledujúcom 

ročníku II. stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých. 

 
2.3.3. Do obdobia, keď sa rámcové učebné plány nového ŠVP začnú uplatňovať aj v 

príslušných nasledujúcich ročníkoch druhého stupňa základného štúdia a v štúdiu pre dospelých 

sa bude na tomto stupni štúdia v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom 

odbore postupovať podľa „učebných plánov pre základnú umeleckú školu, ktoré schválilo 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 22. decembra 2003 pod číslom 11215/2003 s 

platnosťou od 1. septembra 2004“ a učebných osnov schválených ministerstvom. 

 

2.3.4. Ak sa v škole vzdelávajú deti a žiaci so ŠVVP, v ŠkVP sa uvedú konkrétne podmienky 

vzdelávania pre týchto žiakov a spolupráca s odborníkmi participujúcimi na príprave 

individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre konkrétnych žiakov.  

 

 

 

 

http://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-umelecke-skoly-–-dodatky-c-1-c-2-c-3/
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2.4.Centrum voľného času 

 

2.4.1. Odporúča sa riaditeľom školských zariadení a ich zástupcom pravidelne sa oboznamovať 

prostredníctvom vzdelávacích aktivít, webového sídla www.slovensko.sk  a webového sídla 

MŠVVaŠ SR s elektronickým výkonom verejnej moci podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o 

elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov; školské 

zariadenia, ktoré majú právnu subjektivitu, sú potenciálnymi účastníkmi alebo zúčastnenými 

osobami v správnom konaní. Ak školské zariadenie ako povinná osoba nesprístupní žiadateľovi 

informáciu na žiadosť, je povinné vydať rozhodnutie o nesprístupnení informácie elektronicky 

a doručiť ho do elektronickej schránky žiadateľa, ak ju má žiadateľ aktivovanú.  

 

2.4.2. CVČ Pozornosť venovať aj príležitostnej záujmovej činnosti, ktorá reflektuje potreby 

mladých ľudí a korešponduje s Akčným plánom pre napĺňanie Koncepcie rozvoja práce s 

mládežou na roky 2016 – 2020.  

 

2.4.3. Využívať možnosť predkladať projekty v rámci Programov pre mládež na roky 2014 – 

2020. Informácie na www.minedu.sk  v menu Deti a mládež – Financovanie práce s deťmi a 

mládežou a www.iuventa.sk . 

 

2.4.4.Spolupracovať s odbormi školstva okresných úradov pri organizovaní súťaží a olympiád.  

 

2.4.5. Školským zariadeniam sa v rámci ich aktivít a v spolupráci s dobrovoľníckymi centrami 

a organizáciami odporúča realizovať dobrovoľnícku činnosť v ich okolí.  

 

2.4.6.Využiť možnosť dobrovoľne sa zapojiť do celosvetového vzdelávacieho programu 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, 

ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a 

charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. 

www.dofe.sk . 

 

2.4.7. Záujmové útvary nemajú kopírovať školské predmety a nahrádzať doučovanie resp. 

prípravu na vyučovanie, ale podieľať sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného 

času detí a žiakov podporovať neformálne vzdelávanie, ich individuálne záujmy a rekreačnú 

činnosť.  

 

2.5. Zariadenia školského stravovania 

 

2.5.1. Zariadenia školského stravovania pri zabezpečovaní zdravej výživy detí a žiakov počas 

ich pobytu v škole vychádzajú z Akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025.  

 

2.5.2. Ak je v škole alebo v školskom zariadení v prevádzke automat alebo bufet, ktorý je 

dostupný deťom a žiakom, riaditeľ školy alebo školského zariadenia zabezpečí podľa Akčného 

plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025 obmedzenie predaja nealkoholických sladených 

nápojov v školách a pre pitný režim využije pitnú vodu z vodovodu alebo iné vhodné zdroje 

pitnej vody. Ďalší sortiment tovaru nemôžu tvoriť alkoholické nápoje, nápoje s pridaným 

cukrom, nápoje s obsahom kofeínu, chinínu, energetické nápoje a tabakové výrobky. 

Doplnkové jedlá musia byť výživovo hodnotné bez marketingovej podpory jedál s vysokým 

obsahom soli, tuku a cukru. V prospech vytvárania zdravého prostredia v školách 

http://www.slovensko.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.iuventa.sk/
http://www.dofe.sk/
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neumiestňovať reklamy na podporu predaja potravín s vysokým obsahom soli, tuku a cukru, 

vrátane reklám a značiek umiestnených na chladiacich zariadeniach alebo predajných 

automatoch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková, v.r. 

        primátorka mesta 
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3. Prehľad zmien v legislatíve školstva 

 
Právne predpisy vydané od 1.1.2017  

a) Zákon č. 151/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb a 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,  

b) Zákon č.177/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v 

pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,  

c) Zákon č. 178/2017 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,  

d) Zákon č. 182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  

e) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

185/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej 

pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z.,  

f) Vyhláška č. 186/2017 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení vyhlášky č. 232/2016 Z. z.,  

g) Vyhláška č. 218/2017 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch,  

h) Vyhláška č. 31/2018 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 

Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky 

pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení 

neskorších predpisov,  

i) Zákon č. 54/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,  

j) Zákon č. 62/2018 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.  

 

Rezortné predpisy vydané od 1.1.2017  

a) Smernica č. 1/2017, ktorou sa určuje postup pri tvorbe zoznamu študijných odborov a 

učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a zoznamu študijných odborov a 

učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,  

b) Smernica č. 17/2017, ktorou sa upravuje postup vytvárania, aktualizácie a zrušovania 

elektronických formulárov pre elektronické podania a elektronické úradné dokumenty,  

c) Smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku,  
d) Smernica č. 23/2017 o súťažiach, 

e) Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé 

kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a 

školských zariadení,  

f) Smernica č. 47/2017, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na 

riešenie havarijných situácií,  

g) Smernica č. 50/2017, ktorou sa určuje postup pri udeľovaní príspevku na dopravu,  



13 
 

h) Smernica č. 60/2017, ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných 

názvov školám a školským zariadeniam. 

  

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) Aktualizované Akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do 

roku 2020 na roky 2016 – 2018,  

d) Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike,  

e) Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 

2014 – 2020,  

f) Vecný a časový plán opatrení na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom meraní 

žiakov OECD – v štúdii PISA,  

g) Národná stratégia zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti,  

h) Koncepcia vzdelávania v jazykových školách – Akčný plán 2017 – 2020,  

i) Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025,  

j) Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020,  

k) Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020,  

l) Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 2020.  

 

 

 

 


