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Materská škola

 Dňa 6. júla 2016 minister školstva schválil Štátny vzdelávací program pre
predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 201617780/27322:1-10A0.
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských
školách je platný pre všetky materské školy zaradené v sieti škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky (bez ohľadu na ich zriaďovateľa)
od 1. septembra 2016.
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských
školách je dostupný vo formáte PDF aj vo formáte RTF aj na webovom sídle
Štátneho pedagogického ústavu.

Materská škola

 Stanoviská a informatívne materiály - webové sídlo ministerstva

Materská škola a školské prázdniny
 Doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a jeho vypĺňanie
 Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy
 Vypracovanie školského poriadku v materskej škole
 Vedenie triednej knihy v materskej škole

 Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

ZŠ s MŠ

 TESTOVANIE_CUDZINCI
 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 155
ods. 1. a 2. deklaruje externé testovanie, ktoré sa uskutočňuje za účelom
celoslovenského zisťovania úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov
žiakov základných škôl v jednotlivých vyučovacích predmetoch podľa
vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu a sleduje jeho
obsahovú a výkonovú zložku.

Základná škola

 Vzdelávanie cudzincov je deklarované v § 146 školského zákona. Podľa §
146 ods. 4 z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka možno
dieťa podmienečne zaradiť do príslušného ročníka podľa veku, a to najviac
na jeden školský rok. Na externom testovaní T5 a T9 podľa § 155 ods.
5 sa zúčastňujú všetci tzv. „riadni“ žiaci, nie však žiaci – deti cudzincov
podmienečne zaradení do príslušného ročníka. To znamená, že žiaci – deti
cudzincov, ktorí boli podmienečne zaradení do piateho alebo deviateho
ročníka základnej školy v tom istom školskom roku, v ktorom sa koná
externé hodnotenie, sa tohto externého hodnotenia nezúčastňujú.

Základná škola

T5 - Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2016
sa uskutoční 23. novembra 2016 . Bez náhradného termínu.
T9 - Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s
mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 .
Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017.

Základná škoa

Rok čitateľskej gramotnosti .
 Cieľom Roka čitateľskej gramotnosti je zlepšiť výsledky slovenských žiakov,
aby v testovaní PISA 2018 dosiahli úroveň čitateľskej gramotnosti nad
úroveň priemeru krajín OECD. Čítanie aj napriek prieniku moderných
informačných technológií ostáva základnou stratégiou nadobúdania
vedomostí, odborných znalostí, rozširovania a prehlbovania poznatkovej
bázy človeka, ale aj získavania rozličných praktických a profesijných
zručností. Práve z tohto dôvodu považuje Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky vzťah detí, žiakov a mládeže
k čítaniu za kritický.
 Jedným z podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe Národnej stratégie
zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti,
ktorú v apríli 2016 vzala na vedomie vláda SR je Čitateľská súťaž pre žiakov
škôl.

Rok ČG

 Keďže kampaň na podporu Roka čitateľskej gramotnosti sa nesie sa nesie
pod heslom „Myslenie je pohyb“, v intenciách tejto témy sa nesie aj
„Čitateľská súťaž pre žiakov škôl“
 Pre informáciu doplníme, že sa vychádza z idey, že čítanie je pohyb
myšlienok a jeho rozvoj je spojený aj s pohybom tela. Športové aktivity
nepredstavujú iba pohyb s jeho pozitívnymi účinkami na telesný rozvoj
a zdravie. Šport prispieva aj k prekonávaniu pohodlnosti, a teda k
budovaniu vytrvalosti, cieľavedomosti, sústredenosti. Rovnako aj čítanie si
vyžaduje „tréning“, pravidelnosť, sústredenosť, pozornosť a koncentráciu.

 Nordinc Walking

Rok ČG

 ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ PRE ŽIAKOV ŠKÔL
 Pravidlá čitateľskej výzvy - podrobnosti zverejnené na webovom sídle v










aktuálnych témach.
Každý mesiac až do konca mája 2017 prečítať jednu knihu.
November 2016 – kniha, ktorá ma motivovala k športu
December 2016 – kniha, ktorá je autobiografiou významného športovca
Január 2017 – kniha, v ktorej sa píše o športe, ktorý obľubujem
Február 2017 – kniha, v ktorej sa píše o odvahe a o prekonávaní prekážok
Marec 2017 – kniha, v ktorej sa píše o významných vedeckých objavoch, prípadne
objaviteľských cestách
Apríl 2017 – kniha, ktorá ma rozosmiala
Máj 2017 – kniha, ktorú by som odporúčal kamarátke/kamarátovi

Rok ČG

 Úlohou mesačnej čitateľskej súťaže bude vždy prečítať knihu, ktorá spĺňa
určité kritérium a pútavo o nej napísať vlastný čitateľský zážitok. Spolu
s vyhlásením témy budú zverejnené tiež ceny na daný mesiac / knihy, dresy
známych športovcov, účasť na tréningoch, vstupy na športové podujatia a
podobne/
 Každú knihu možno uviesť iba raz, aj keby spĺňala viacero kritérií. Čitateľské
zážitky možno posielať elektronicky na adresu: citatelskasutaz@minedu.sk

Rok ČG

 Výhercovia hlavnej čitateľskej súťaže v júni 2017 budú prezentovať svoje práce na
stretnutí s organizátormi, športovcami a poprednými vedcami SAV.
PODPORA ŠPORTOVCOV
 Osobne podporili túto myšlienku a prišli aj úspešní slovenskí športovci - zlatý
olympionik Matej Tóth a úspešný hokejový reprezentant Richard Lintner.
„Myslím, že spojenie vzdelania a čítania so športom sa dá zladiť, o to som sa po
celý život snažil a snažím, takže ja držím deťom palce, aj nám dospelým, aby popri
športe a čítaní to vedeli pekne spolu skĺbiť, aby mali z toho dobrý pocit,“ týmito
slovami sa k účastníkom podujatia prihovoril Matej Tóth. Význam čítania pre deti a
žiakov potvrdil aj Richard Lintner: „Mnohokrát sú športovci vnímaní ako pozitívne
vzory a pre nás je dôležité tieto vzory napĺňať, aj sa tak správať. Počas pôsobenia
v zahraničí sme chodievali do škôl, kde sme deťom čítali a zároveň ich nabádali
a motivovali k tomu, aby čítali. Som veľmi rád, že v tejto činnosti môžem pokračovať
aj tu na Slovensku.“

Pripravujeme



Pripravujeme:
 Smernicu o organizovaní lyžiarskych a snoubordingových výcvikov detí a
žiakov.
 Smernicu o súťažiach.

 Návrh koncepčného riešenia výchovného a kariérového poradenstva a s
tým súvisiace okruhy – napríklad i model objektivizácie počtu odborných
zamestnancov v škole.
 Centrálne úložisko digitálneho vzdelávacieho obsahu.

ZŠ register

 MŠVVaŠ SR upozorňuje školy, že sa znovu objavili podnikavci snažiaci sa
využiť priestor škôl a ponúkajú školám vedenie v komerčnom registri za
ročný poplatok.
 Register škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je verejný a MŠVVaŠ SR ho vedie bezplatne. Školy
sa nemusia evidovať v žiadnych ďalších registroch a platiť za to rôzne
poplatky. Odporúčame školám, aby všetky takéto ponuky odmietli.

ZŠ - digitalizácia

 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva Digiškola.
 S elektronizáciou vzdelávacieho systému regionálneho školstva úzko súvisí
vybavenosť a využívanie IKT na školách. Spracované podklady z ročných
výkazov o informačných technológiách v škole za roky 2013, 2014 a 2015.
prepojenie na prezentáciu

ZŠ - digitalizácia



EVSRŠ - prináša funkčný informačný systém pre tvorbu školského
vzdelávacieho programu.
 Súčasťou projektu Digiškola je aj zavádzanie moderných digitálnych
technológií do škôl a vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu.
 Školy zapojené do projektu:
 2 131 materských škôl, 1 779 základných škôl, 613 stredných škôl, 16
jazykových škôl

ZŠ - digitalizácia

 Podiel zapojenia sa základných škôl do EVSRŠ zo všetkých škôl je 75,9 % .
 K septembru 2016 je 22 ŠkVP je platných a publikovaných a 1350 ŠkVP
rozpracovaných.
 Počet dostupných aktuálnych ŠVP v IS EVSRŠ je 589 čo pokrýva cca 98%
dostupných ŠVP a dostupných je 3912 spracovaných RUP.
 Celkový počet ŠVP spracovaných v projekte je 876.

K 1. 9. 2016 pribudlo 29 nových ŠVP.

Digitálne zručnosti

 Rozširujúce informácia - Digitálne vzdelávanie – Mládež pre budúcnosť Slovenska - JA
Slovensko - finančná gramotnosť pre I. stupeň ZŠ, finančná gramotnosť pre II. stupeň ZŠ,
základy podnikania, podnikanie v cestovnom ruchu – programy zamerané pre žiakov
základnej školy.
 Digitálna garáž –
 Online vzdelávacia platforma „Digitálna garáž“ je určená podnikateľom a firmám, ale
najmä budúcim podnikateľom - študentom, ktorí by chceli zdokonaliť svoje digitálne
zručnosti pre budúce podnikateľské aktivity alebo rozvoj kariéry.

 Veľkou výhodou je to, že pri prihlásení sa si užívateľ môže vybrať okruh, o ktorý má
záujem a podľa toho mu budú vybrané kurzy na mieru.

 Je potrebné vyzdvihnúť hlavne jednoduchosť prevedenia platformy a fakt, že zatiaľ ako
jediná platforma s takouto problematikou má celý obsah v slovenskom jazyku.

ZŠ

 Prosba - dostatočne informovať rodičov o príslušnom školskom poriadku,
školskom vzdelávacom programe ako i právach a najmä povinnostiach
rodičov a tiež kompetenciách riaditeľa škola – veľmi často sa obracajú na
MŠVVaŠ SR s problematikou, ktorú môže riešiť iba riaditeľ .

 Plnenie PŠD mimo SR – pripomíname , že komisionálne skúšky sú možnosť,
nie povinnosť v súlade s úpravou § 25 školského zákona.
 V súvislosti s cudzincami - dodržiavanie čl. 11 Metodického pokynu
MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

ZŠ

 Časté okruhy problematík

 V súvislosti s cudzincami - dodržiavanie čl. 11 Metodického pokynu MŠVVaŠ SR
č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
 Striedavá starostlivosť – uplatňovania práv rodičov, ktorým je ich dieťa na čas
po rozvode zverené do striedavej osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia
súdu alebo na základe súdom schválenej dohody rodičov.
 Pri striedavej starostlivosti zákon uprednostňuje dohodu rodičov pred
autoritatívnym súdnym rozhodnutím, pretože sa predpokladá, že rodičia
dieťaťa najlepšie poznajú jeho potreby a záujem. Avšak aj v prípade dohody
rodičov je nevyhnutné, aby ju schválil súd, inak je nevykonateľná. Rodičovská
dohoda je schválená súdom, ak je v záujme dieťaťa.
 Striedavá výchova predpokladá zo strany rodičov predovšetkým toleranciu,
spoločnú vôľu a schopnosť vzájomne komunikovať a spolupracovať pri výchove
dieťaťa a to v jeho záujme.

ZŠ-zápis











Ak dôjde k nezhode pri výbere školy na plnenie povinnej školskej dochádzky pre dieťa, nastáva situácia,
kedy je naplnený § 35 zákona o rodine a v takomto prípade rozhodne súd.
Vo väčšine prípadov však platí, že existuje zhoda medzi rodičmi bez ohľadu na to, či žijú alebo nežijú
v spoločnej domácnosti a je preto predpoklad, že k zápisu a výberu školy pristupujú rodičia v zhode.
Zápis je vo svojej podstate proces, prostredníctvom ktorého škola písomne eviduje deti vo veku plnenia
povinnej školskej dochádzky. A na to, aby dieťa bolo písomne evidované, si musí splniť svoju zákonnú
povinnosť rodič tým, že zapíše dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Až následne začína
konanie vo veci prijatia dieťaťa do základnej školy.
Pri rozhodovaní o prijatí riaditeľ školy procesne postupuje podľa ustanovení správneho poriadku. V
tejto veci riaditeľ školy je správnym orgánom a každé jedno rozhodnutie o prijatí je individuálnym
správnym aktom. Pri svojom rozhodovaní je povinný postupovať v súlade so zákonmi a vychádzať zo
spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci.
V prípade, že niektorý z účastníkov konania (rodičov) nie je spokojný s rozhodnutím riaditeľa školy, má
právo domáhať sa nápravy prostredníctvom opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že zápis dieťaťa do školy iba na základe súhlasu jedného z rodičov nie je
možné považovať za neplatný.

Edičný portál



Objednávacie konanie prebieha
od 2. 11 .2016 do 2. 12. 2016
 Upozornenie pre školy – treba si správne upraviť – aktualizovať
e-mail v svojom RIAM konte, túto aktualizáciu môžu vykonať iba
priamo príslušné školy, ak tak neurobia, nie sú v našej
kontaktnej databáze -> nič neposielame.
 Učebnice sa budú posielať v súlade s dostupnými skladovými zásobami.

Športový talent

 Ako odznelo minule – čaká nás v roku 2018 - Celoslovenské testovanie
pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl na
identifikáciu športového talentu. Prezentácia - šport
 Dávam do pozornosti, že testovanie bude bezplatné, vyskytli sa už
ponuky školám za finančný poplatok – nesúvisia však s testovaním
na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov , ktoré bude poskytovať štát.

Stravovanie

 MŠVVaŠ SR schválilo nové receptúry - S účinnosťou od 01. 09. 2016 boli
schválené nasledovné materiály pre oblasť školského stravovania


 Materiálno–spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
(aplikácia princípov) s účinnosťou od 01.09.2016
 Materiálno–spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie –
aktualizácia 2016

 Tieto materiály sú zverejnené na web stránke
http://www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie.
 Upozorňujeme najmä na dodržiavanie podmienok kvality potravín pre
verejné obstarávanie.

Stravovanie

 Projekty Zdravie na tanieri 2016 boli ukončené z hľadiska dotácií a v
súčasnosti prebieha ich realizácia v školách. Prezentácia výsledkov
vybraných projektov bude prebiehať na Konferencii Zdravie na tanieri
2016 v dňoch 24. a 25. 11. 2016.
 V súlade s Akčným plánom prevencie obezity na roky 2015-2025 rezort
školstva poskytuje súčinnosť pri monitoringu aplikácie nástrojov a
opatrení, ktoré školy prijali na zabránenie aplikácie marketingových
nástrojov pre podporu predaja nápojov a potravín s pridaným cukrom a
vysokým obsahom soli a tukov v školách a v školských zariadeniach.
Monitoring uskutočňujú regionálne úrady verejného zdravotníctva v
Slovenskej republike v súčinnosti s OÚ OŠ v SR vo vybraných školách a v
školských zariadeniach v priebehu mesiaca november 2016.

DUAL

 Systém duálneho vzdelávania.
 ZŠ ako základný pilier pri zavádzaní duálneho vzdelávania – najmä pri
zabezpečovaní informovanosti žiakov ôsmych a deviatych ročníkov ako aj
ich rodičov o systéme duálneho vzdelávania.
 V danej súvislosti uvádzame, že pre tento účel sú na stránke
www.potrebyovp.sk uverejnené informácie o ponuke vytvorených
učebných miest pre systém duálneho vzdelávania, ako aj o podmienkach
prihlásenia sa na formu štúdia v systéme duálneho vzdelávania.
 Bližšie informácie Vám poskytne pán Milan Kuzma z Rady zamestnávateľov
pre systém duálneho vzdelávania.

záver

„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť.
Nemilovať múdrosť však znamená
stať sa hlupákom“
J. A. Komenský

Kontakt

Ďakujem za pozornosť
ingrid.kovacova@minedu.sk

