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Aktuálne témy
Kariérový poradca


http://www.minedu.sk/navrh-koncepcneho-riesenia-vychovneho-akarieroveho-poradenstva/




CPPP – bude taká pozícia vytvorená v rámci kraja
Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie budú
zabezpečovať činnosti, výkon ktorých by bol z hľadiska ich odbornej
povahy na školách a v školských zariadeniach neefektívny
(diagnostická činnosť, koordinácia výmeny informácií o potrebách trhu
práce).
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Novela školského zákona










platná novela školského zákona v oblasti kariérového poradenstva, ktorá bude účinná od 1.
9. 2019 + dôvodovú správu k novele
§ 132
(5) Kariérové poradenstvo je zamerané najmä na zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s
jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce.
(6) Kariérové poradenstvo sa vykonáva najmä
diagnostickou činnosťou na zisťovanie individuálnych predpokladov žiaka dôležitých pre
kariérový vývin,
b) výchovnou činnosťou zameranou na usmerňovanie kariérového vývinu žiaka a rozvoj
zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry,
c) poradenskou a informačnou činnosťou pre žiaka, zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia,
d) koordinačnou činnosťou pri poskytovaní a výmene informácií medzi žiakom, rodičom,
zástupcom zariadenia, strednou školou a vysokou školou o potrebách trhu práce.
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Aktuálne témy
§ 135a kariérové poradenstvo


Kariérové poradenstvo v škole podľa § 27 ods. 2 písm. a) až g) a v školskom
zariadení podľa § 117 a 120 je zamerané najmä na činnosti podľa § 131 ods. 6
písm. b) a c) a poskytovanie súčinnosti príslušným poradenským zariadeniam
podľa odseku 2.



Kariérové poradenstvo v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie je zamerané najmä na činnosti podľa § 131 ods. 6 písm. a), c) a d) a
metodické usmerňovanie kariérového poradenstva v školách a školských
zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti. Súčasťou kariérového poradenstva v
centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v sídle kraja je aj
koncepčné, metodické a koordinačné usmerňovanie kariérového poradenstva v
centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v jeho územnej
pôsobnosti.
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Aktuálne témy
CPPPaP - legislatívny návrh


MŠVVaŠ SR predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, 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



V súčasnosti poskytujú výchovné poradenstvo dva druhy školských zariadení centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrum
špeciálno-pedagogického poradenstva. Podnety z praxe naznačujú, že vo
viacerých regiónoch by sa dosiahlo účelnejšie a vhodnejšie využitie verejných
prostriedkov a odborného potenciálu, ak by oba druhy poradenských zariadení
boli spojené do jedného subjektu – centra poradenstva a prevencie

www.minedu.sk

Aktuálne témy - ŠVP
ŠVP-ŠkVP – stav v školskom roku 2018/2019 v ZŠ


Regionálne školstvo sa podieľa na elektronizácii systému podľa Zákona
o eGovernmente - elektronickej forme výkonu verejnej správy
prostredníctvom informačno-komunikačných technológií



Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva je
vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho
systému. Jednou z jeho e-GOV služieb je aj tvorba a sprístupňovanie
„Školského vzdelávacieho programu“.
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Aktuálne témy
ŠVP-ŠkVP
 V súčasnosti má ministerstvo školstva v danej aplikácii v elektronickej
podobe všetky inovované štátne vzdelávacie programy vrátane
vzdelávacích štandardov, rámcových učebných plánov pre školy
Regionálneho školstva.


Aplikácia sa nachádza na webovom sídle digiskola.iedu.sk.



súlad ŠkVP voči ŠVP



Technický súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym
vzdelávacím programom, cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania je
kontrolovaný v aplikácii automaticky.
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Aktuálne témy -rôzne
webové sídlo – regionálne školstvo
AKTUALITY
INFORMÁCIE PRE ŠKOLY
INFORMÁCIE pre rodičov
ODKAZY






Problematika tlačív
Čestné názvy škôl a školských zariadení
Uznávanie dokladov o vzdelaní
Čitateľská gramotnosť
Digitálne vzdelávanie - spätná väzba na digivzdelavanie@minedu.sk
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Aktuálne témy - rôzne


Testovanie žiakov prvého ročníka ZŠ



Podľa § 58 písmeno p) zákona o športe č.440/2015 Z. z. zabezpečuje
MŠVVaŠ SR raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými
školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie
pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných
škôl.
Tak, ako je uvedené v POP na šk. rok 2018/2019 (Zdravý životný štýl,
bod 4) testovanie sa má uskutočniť v októbri 2018.
Do konca septembra si školy mohli vyskúšať informačný systém
testovania žiakov na údajoch minuloročných prvákov. Predpokladaný
termín pre realizáciu testovania a zadávanie ostrých údajov do IS je
po naplnení databázy žiakov (RIS), najneskôr budúci týždeň.
Ak budú mať školy akékoľvek problémy či otázky, treba volať, príp.
mailovať p. Borisovi Čechvalovi (cechvala@sportcenter.sk; 02/3222
3662; 0908 970 662
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Aktuálne témy - rôzne
Edičná činnosť



MŠVVaŠ SR pripravuje hlavné objednávacie konanie učebníc pre
školský rok 2019/2020 v predpokladanom termíne 25.10.201815.11.2018.



Odporúčame riaditeľom škôl, aby si zaktualizovali kontaktné údaje
v RIAMe, vzhľadom na skutočnosť, že všetky informácie
k objednávaniu alebo distribúcii učebníc sú zasielané na e-mailové
adresy, ktoré majú školy uvedené v RIAMe
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Aktuálne témy - rôzne
Sieť


Okresné úrady v sídle kraja predkladajú MŠVVaŠ SR podľa § 17 ods. 1
písm. b) bodu 3. 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, žiadosti na vyradenie školy alebo
školského zariadenia zo siete v prípade, ak škola alebo školské
zariadenie neposkytuje výchovu a vzdelávanie, poradenstvo alebo
služby spojené s výchovou a vzdelávaním žiadnemu dieťaťu alebo
žiakovi.






Školy vyradené z dôvodu nulového počtu žiakov -8
Školy vyradené z dôvodu nízkeho počtu žiakov -6
Vyradené ZŠ zo siete, z dôvodu spojenia do ZŠ s MŠ-11
Vyradené ZŠ zo siete, z dôvodu spojenia do spojenej školy-2
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Aktuálne témy - rôzne
DUAL






V školskom roku 2018/2019 bolo vybraných 28 pilotných základných škôl, na
ktorých sa realizujú aktivity sprevádzania žiakov na povolania a špecificky na
systém duálneho vzdelávania pre žiakov, ktorí majú záujem a predpoklady pre
tento typ štúdia.
Na pilotných 28 základných školách boli vybrané jedna trieda na prvom stupni
a štyri triedy na druhom stupni (6.- 9. ročníky).

V septembri a októbri 2018 bola vo zvýšenej miere venovala pozornosť žiakom
všetkých 8. a 9. ročníkov a prvku informovanosti žiakov priamo na vyučovaní –
odborní zamestnanci odučili v triedach vyučovaciu hodinu s prvkom
informovanosti. Na vyučovacích hodinách sa doteraz zúčastnilo 2 649 žiakov
(spolu v 136 triedach).
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Aktuálne témy- dual


DUAL



Pre viac informácií o spolupráci so ZŠ v rámci Duálneho vzdelávania
a zvýšenie atraktivity a kvality OVP kontaktujte:
alena.bobovnicka@siov.sk



Pre viac informácií o spolupráci s SOŠ v rámci Duálneho vzdelávania
a zvýšenie atraktivity a kvality OVP kontaktujte:
barbora.kasperova@siov.sk .



Pre všeobecné informácie o sprevádzaní firiem a škôl v systéme
duálneho vzdelávania kontaktujte Dual pointy v jednotlivých krajoch



Na webovom sídle -

dualpointba@siov.sk

www.minedu.sk

Aktuálne témy - rôzne
stravovanie


Všetky uvedené pripomienky vzišli z odborných seminárov, ktoré boli pre vedúce
zariadení školského stravovania organizované rezortom školstva v spolupráci
s rezortom pôdohospodárstva v priebehu mesiaca októbra 2018.



V nadväznosti na závery Predsedníctva Rady EÚ konaného v Bulharsku si
dovoľujeme informovať riaditeľov škôl na vytváranie zdravého prostredia pre
deti v školách a to najmä v súvislosti s tzv. „školskými bufetmi“, v ktorých sú
naďalej deťom ponúkané sladkosti, sladené nápoje a iné druhy jedál, ktoré nie
sú v súlade s výživovými trendmi.
Riaditelia škôl majú v kompetencii pri uzatváraní dodávateľských zmlúv
s prevádzkovateľmi takýchto stánkov rýchleho občerstvenia obmedziť sortiment
tovaru a tiež pri vyjednávaní podmienok nájmu má možnosť riaditeľ školy
podmieniť predaj zdravých jedál v bufetoch a tak vytvárať zdravšiu ponuku jedál
a nápojov pre deti. To isté sa týka umiestňovania reklám, ktoré nie sú vhodné do
školského prostredia ( ani na mliečnych automatoch);
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Aktuálne témy - rôzne
stravovanie


Dávame do pozornosti riaditeľom škôl, že v rámci školského mliečneho
programu, ktorý sa zabezpečuje formou automatov musí byť pre dieťa
zrozumiteľné , ktorý sortiment sa podáva v rámci neho, mliečne jogurty
s doplnkom cukríkov a cereáliami nemôžu byť v automatoch ponúkané z dôvodu
vysokého obsahu pridaného cukru, takéto produkty nie sú v súlade s nariadení
vlády SR pre r. 2018



V oblasti verejného obstarávania potravín pre účely výroby jedál v školskom
stravovaní zdôrazňujeme zámery rezortu školstva a rezortu pôdohospodárstva vo
väčšej miere využívať pre školské stravovanie Národný potravinový katalóg
pre obstarávanie potravín a najmä ponuky potravín regionálnych
dodávateľov.
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Aktuálne témy - rôzne
stravovanie



Prosíme/žiadame riaditeľov škôl, aby pri určovaní výkonov
prevádzkových zamestnancov zariadení školského stravovania
vychádzali z normatívov zamestnancov určených v prílohe č. 2-4
vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.
V prípade, ak sú normatívy výkonov podhodnotené je možné, že sa
prevádzka zariadenia školského stravovania stáva z hľadiska výroby
jedál rizikovou a môže ohroziť zdravie dieťaťa.
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Záver

Negramotní budúcnosti nebudú tí,
ktorí nevedia čítať.
Budú to tí, ktorí nevedia,
ako sa učiť.

Alvin Toffler
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
ingrid.kovacova@minedu.sk
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