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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci
s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Úradom verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky a Slovenskou spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti,
organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti riešilo problematiku ospravedlňovania
neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka na výchove a vzdelávaní v škole.
V súlade s § 144 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský
zákon“), naďalej platí, že ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v
škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je
povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho
neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva
najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne
nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných
dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na
súťažiach.
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Podľa § 144 ods. 10 školského zákona neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá
trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca
alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže
vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci
odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia
trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný
zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.
Školy nemajú povinnosť žiadať lekárov o potvrdenie o chorobe. Toto potvrdenie predkladá
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka v rámci plnenia svojich povinností.
Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch 8 až 10 § 144
školského zákona. Ospravedlňovanie neprítomnosti detí a žiakov na vyučovaní si školy
v nadväznosti na vyššie citované ustanovenie § 144 ods. 10 školského zákona upravujú
v školskom poriadku.“.
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funkciu inštruktora lyžovania alebo snoubordingu môžu vykonávať okrem pedagogických
zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu telesná
výchova alebo predmetu telesná a športová výchova a iných pedagogických zamestnancov s
odbornou spôsobilosťou na výkon odbornej činnosti trénera alebo inštruktora športu podľa §
83 a §84 zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona 354/2016 Z. z. aj tí pedagogickí zamestnanci, ktorí certifikát inštruktora lyžovania
alebo snoubordingu získali podľa predchádzajúcich právnych úprav a tento certifikát je ešte
platný (zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška
č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom
vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky).
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„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť.
Nemilovať múdrosť však znamená
stať sa hlupákom“



Vyhodnotenie roka čitateľskej gramotnosti:



Zúžastnilo sa takmer 1000 žiakov z 700 škôl
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Na základe kritérií hlavnej čitateľskej súťaže porotcovia vybrali viacerých žiakov, ktorí ich
najviac upútali. Nasledujúci zoznam žiakov nepredstavuje akýsi ukazovateľ kvality, lebo podľa
vyjadrenia členov poroty, každé z týchto detí môže byť na prvom mieste, čo chceme osobitne
zdôrazniť.
Angušová Sofia, 7. C, Základná škola Jozefa Horáka Banská Štiavnica
Fedorišinová Sofia Nina, 7. B, Základná škola Teodora Jozefa Moussona 4, 071 01 Michalovce
Filipová Ľubomíra, 8. A, ZŠ, Zemanská 2, Krompachy
Gombitové Alexandra a Ivana, 6. B, Základná škola Teodora Jozefa Moussona 4, 07101 Michalovce
Hačundová Kristína, 8. A, Základná škola Borský Mikuláš, 908 77 Borský Mikuláš
Harnúšek Matej, 3. trieda, ZŠ s MŠ, Cerová 277, 906 33 Cerová
Hasák Samuel, 8. A, Základná škola Borský Mikuláš, 908 77 Borský Mikuláš
Hujo Augustín, 2. B., ZŠ Golianova Banská Bystrica,
Hujo Peter, 5. D., ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica
Ilkanič Maroš, 3. ročník, ZŠ s MŠ Zalužice 450
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Krajčír Samuel, 4. A, ZŠ Jablonica, Školská 1, 906 32 Jablonica
Kutliak Alex, 5. A, ZŠ Heľpa, Školská 604/17, 976 68 Heľpa
Ondrušová Ivana, 9. A, ZŠ s MŠ Ľubochňa, Školská 155/17, 034 91 Ľubochňa
Petráš Samuel, 6. ročník, ZŠ s MŠ HUL, Hul 429, 94144
Planietová Lucia, 9. A, ZŠ s MŠ Ľubochňa, Školská 155/17, 03491 Ľubochňa
Rosa Filip, žiak 6. A, Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01 Partizánske
Valášek Jakub, žiak 2. ročník, Základná škola s MŠ, Cerová 277, 906 33
Vlčková Dáša, 8. A, ZŠ s MŠ Tajovskéhou ulica 2764/17, 058 01 Poprad










Ocenenie pre pedagógov a školy:
Mgr. Peter Hajšel, ZŠ Jozefa Horáka, Ul. Pavla Dobšinského 17, Banská Štiavnica
Mgr. Zuzana Tongeľová, ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
PaedDr. Eva Raffajová, triedna učiteľka 1. B triedy, ZŠ Školská v Ľubici
PaedDr. Marta Danková, triedna učiteľka 2. A, Základná škola, Komenského 707, Sečovce
Mgr. Eva Kukučková, triedna učiteľka žiakov 3. A triedy, Základná škola Sama Cambela, Školská 14, Slovenská Ľupča
Do Bratislavy na toto slávnostné vyhodnotenie nemohli prísť všetci, ktorí sa vytrvalo, s odhodlaním a nadšením do súťaže zapájali
počas
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Hlavná čitateľská súťaž
Žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže každý mesiac alebo sa zúčastnili aspoň na troch kolách a zároveň preukázali, že
sú aktívnymi športovcami, prípadne začali športovať, postúpia do hlavnej čitateľskej súťaže. Za šport sa
považuje každá pohybová aktivita v dĺžke trvania minimálne pol hodiny denne. Porota uzná ako šport aj
rýchlu chôdzu v rámci prechádzky či turistiku.





Výhercovia hlavnej čitateľskej súťaže
V júni 2017 prezentovali svoje práce na stretnutí
s organizátormi, športovcami a poprednými vedcami SAV.
Význam pohybu ako prevencie porúch zdravia sa v súčasnosti zvyšuje. Škola s jej vplyvom na
deti/žiakov a mládež má v tomto smere nezastupiteľné miesto. Vytváranie vzťahu a návyku detí/žiakov
a mládeže k pravidelným pohybovým a športovým aktivitám, je preto jedným z prioritných cieľov
ministerstva školstva
Uvítame Vaše námety na pokračovanie v aktivitách podporujúcich čítanie našich žiakov.
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PODPORA KARIÉROVÉHO VÝVINU ŽIAKA PRIMÁRNEHO A NIŽŠIEHO STREDNÉHO VZDELÁVANIA
(Systém duálneho vzdelávania v stredných odborných školách pre pedagogických zamestnancov základnej školy)



Na kurze získajú pedagogickí a odborní zamestnanci praktické metódy na zaradenie prvkov kariérového rozvoja priamo do
vyučovania. Sú to metódy na podnietenie dlhodobého procesu rozhodovania žiakov o svojej profesijne voľbe, metódy na prevzatie
zodpovednosti žiakov za svoje učenie a rozvoj a prípravu na svet práce a pre život, metódy na identifikáciu a zisťovanie záujmu
žiakov, metódy kariérového koučingu a vytvárania profesijného portfólia žiakov.



Kurz sa ukončuje záverečnou prípravou vyučovacej hodiny alebo bloku s prvkami kariérovej podpory žiaka. Za jeho úspešné
absolvovanie účastníci získajú 8 kreditov (6 za absolvovanie kurzu a dva za záverečnú prezentáciu).
Kurz je pre účastníkov hradený z prostriedkov Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie kvality a atraktivity OVP“



Kurz aktualizačného kontinuálneho vzdelávania, akreditovaný MŠVVaŠ SR je určený pre pedagogických a odborných
zamestnancov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania, Zámerom kurzu je poskytnúť pedagogickým a odborným
zamestnancom priamo v pedagogickom procese na základnej škole vedomosti a zručnosti na podporu sprevádzania žiaka pre svet
povolaní (špecificky pre systém duálneho vzdelávania) a pre život. Kurz si kladie za cieľ vyplniť medzeru absencie metód podpory
kariérového rozvoja žiakov vo vyučovaní a to metód pre utváranie sebaobrazu a kariérovej identifikácie žiakov, metód
zvnútorňovania kariérových informácií a dlhodobého kariérového rozvoja žiakov..
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DUAL



Dovoľujeme si Vás požiadať i na tomto fóre o odovzdanie základných informácií o
duálnom vzdelávaní vo Vašich školách, nie len žiakov, ale aj ich rodičom.




Ako pomôcku sme Vám zaslali informačný materiál.
Informácie o ponuke vytvorených učebných miest v systéme duálneho vzdelávania vo Vašom
okrese, kraji nájdete na www.dualnysystem.sk a www.potrebyovp.sk
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Elektronizácia vzdelávacieho systému - prezentácia samostatnáprepojenie



Možnosť tvorby školských vzdelávacích programov elektronicky



ŠVP – budú postupne spracované tiež elektronicky



Spracované informácie z výkazu IKT techniky na školách, využiteľnosť,
odbornosť pedagógov od roku 2013 -2016
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Testovanie žiakov – šport



Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov – prebehlo
v septembri 2017 – ako pilot.



v roku 2018 sa bude konať celoplošne na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z.
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré bude poskytovať štát.



2017 – v každom kraji v troch školách – plnoorganizovaná škola v obci, plnoorganizovaná
škola v meste, neplnoorganizovaná škola.
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Na základe spätnej informácie od 24 základných škôl z celého Slovenska, ktoré boli zapojené do pilotného
testovania pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka neboli v zmysle zvládnutia jednotlivých testov žiakmi
zaznamenané väčšie problémy vo väčšine realizovaných testov. Celkom sa pilotného testovania zúčastnilo
996 žiakov



Súčasťou pripravovaného projektu pilotného testovania je aj vytvorenie softvéru, ktorý by mal pomáhať pri
samotnom testovaní a najmä pri vyhodnocovaní nameraných údajov. Niektoré dáta/údaje však niektoré školy
nezapisovali prostredníctvom softvéru, nakoľko nemali v telocvični internet a preto ich bolo potrebné
dodatočne získať. V súčasnom období sa tieto dáta vyhodnocujú v spolupráci s odborníkmi vysokých škôl.
V tejto súvislosti by sme zároveň chceli zdôrazniť, že primárny cieľ testovania detí nie je ich interindividuálne
porovnávať. Cieľom projektu je dať odporúčanie rodičom a deťom na akú skupinu športov majú
pohybové predpoklady.
Vychádzame z predpokladu, že každé dieťa má pohybové predpoklady pre nejaký šport, či športové
odvetvie. Z pohľadu štátu je veľmi dôležité aby sa pravidelná pohybová aktivita dostala do denného režimu
detí a stala sa tak ich celoživotným štýlom. Z pohľadu Koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou
sa môže zvýšiť predpoklad, že rodičia a deti si pre riadenú športovú prípravu zvolia športy, na ktoré majú deti
pohybové predpoklady
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Výsledky nameraných údajov bude možné využiť pre rôzne analýzy:
hodnotenie pohybovej výkonnosti žiakov v jednotlivých rokoch, či po dekádach,
porovnanie úrovne pohybovej výkonnosti detí podľa krajov, okresov,
porovnanie úrovne pohybovej výkonnosti podľa socioekonomických ukazovateľov v krajoch,
okresoch,
porovnanie úrovne pohybovej výkonnosti podľa stavu infraštruktúry pre pohybové aktivity
v mestách, krajoch.

Z pilotného testovania bude pripravená správa, ktorej súčasťou budú navrhnuté opatrenia
pre realizáciu celoplošného testovania žiakov prvých ročníkov pre školský rok 2018/19.
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Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky bolo prostredníctvom Policajného zboru
informované o možných opätovných aktivitách neformálneho a neregistrovaného zoskupenia pôsobiaceho
pod názvom „Slovenskí branci“.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, činnosť a aktivity zoskupenia „Slovenskí branci“, ktorého snahou je
ovplyvniť skupinu detí a mládeže a formovať prvky osobnosti, ktoré môžu byť následne východiskom na
porušovanie etických, právnych alebo iných významných spoločenských štandardov, je potrebné výchovu a
vzdelávanie na základných školách a stredných školách zabezpečovať v súlade s princípmi výchovy a
vzdelávania uvedenými v školskom zákone.

V tejto súvislosti Vás vyzývam, aby ste vo Vašej škole zabezpečili dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov a organizáciu výchovy a vzdelávania v súlade so štátnymi vzdelávacími programami
určenými pre Vašu školu.
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Sekcia regionálneho školstva a odbor legislatívy a aproximácie práva predkladajú návrh týchto dokumentov:



Smernica č. 60 /2017, ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných názvov školám a
školským zariadeniam



Cieľom návrhu predkladaných dokumentov je spresnenie postupov kompetentných orgánov pri udeľovaní a
odnímaní čestných názvov školám a školským zariadeniam, zriadenie Komisie pre udeľovanie a odnímanie
čestných názvov školám a školským zariadeniam ako poradného orgánu ministra školstva a úprava
pôsobnosti, zloženia a činnosti tejto komisie.



Čestné názvy sa udeľujú školám a školským zariadeniam v Slovenskej republike, ktorých zriaďovateľom je
obec, samosprávny kraj, okresný úrad v sídle kraja, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a
iná právnická osoba alebo fyzická osoba, a ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení. Udeľovanie
sa nevzťahuje na vysoké školy a školy
v pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy.
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Udelenie čestného názvu je morálnym ocenením výsledkov práce kolektívu pedagogických
zamestnancov, odborných zamestnancov a žiakov školy.



Návrh na udelenie čestného názvu predkladá územne príslušnému okresnému úradu v sídle
kraja riaditeľ školy alebo školského zariadenia prostredníctvom zriaďovateľa.



Oznámenie o vydaní Smernice bude po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu
a
športu SR zverejnené vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, ostatné materiály budú po
schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnené na webovom sídle
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

www.minedu.sk

Aktuálne témy


Prijímanie detí do MŠ- jar 2018



Prosím riaditeľov ZŠ s MŠ, aby pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie postupovali
v súlade s platným právnym stavom a využívali pritom náš materiál Prijímanie detí na
predprimárne vzdelávanie v materskej škole dostupný na:
http://www.minedu.sk/data/files/5982_prijimanie_do_ms.pdf



do pozornosti materiál Analýza zaškolenosti detí v materských školách – aktualizované
dostupný na: http://www.minedu.sk/analyza-zaskolenosti-deti-v-materskych-skolach/
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Apelujeme školy k vytváraniu zdravého prostredia v školách v súvislosti s výzvou EK
k členským štátom EÚ v oblasti prevencie obezity – aby bol odstránený predaj potravín
s vysokým obsahom cukru, soli a tukov v priestoroch škôl.



Neodporúčame účasť na projektoch zdravého životného štýlu a zdravého stravovania , ktoré
nemajú garanciu rezortu školstva.
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„Črtou

vzdelanej mysle je schopnosť premýšľať

o myšlienke bez toho, aby ju akceptovala“
Aristoteles
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
ingrid.kovacova@minedu.sk
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