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Organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY

Organizácia školského roka 2020/2021
Školský rok sa začína 1. septembra 2020.
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára2021 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára2021(utorok)
a končí sa 30. júna2021(streda).

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5 2021) sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) na všetkých
ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5.ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa
vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (T9 2021) sa uskutoční 24.marca
2021(streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra(okrem škôl s vyučovacím
jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra(na školách s vyučovacím jazykom
maďarským) a 25. marca 2021(štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra(na
školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra(na školách s
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vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9.ročníka ZŠ, 4.
ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem
žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Náhradný termín Testovania 9- 2021 sa uskutoční 14. a15. apríla 2021(streda, štvrtok)
Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1.a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v
termíne od 2.9.2020 do 31.10.2020 na všetkých základných školách v SR okrem základných
škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Po uzatvorení celoslovenského testovania
pohybových predpokladov v januári 2021 v rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu,
na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii.

Prevádzka každej MŠ zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR, bez ohľadu na jej
zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite.
V miestach, kde je niekoľko MŠ jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ rodičov alebo
zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej).

Všeobecné pokyny a nariadenia pre školy a školské zariadenia
-

Odporúčame sledovať všeobecne záväzné predpisy a rezortné predpisy, ktoré sú
zverejňované na www.minedu.sk, Sprievodcu školským rokom 2020/2021
s účinnosťou od 1. septembra 2020, preštudovať nové právne predpisy, uplatňovať ich
v praxi a Organizačné pokyny č.2/2020 pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl/ŠZ
v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Prešov

Základné školy a školské zariadenia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 29. 6. 2020
schválilo ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s vyučovaním
jazykom slovenským, základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a
základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny s platnosťou od 1.9.2020
Dodatok č. 7 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR „Opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu dôsledkov
mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a
na zosúladenie znenia štátnych vzdelávacích programov so znením školského zákona“ a
Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej
prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo 6. apríla 2020, ktoré bolo
doplnené aktualizáciou zo dňa 19.8.2020
Opatrenia po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19
-

Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v pre školský rok 2020/2021 upravuje
Manuál zo dňa 18.08.2020 pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské
kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy a jeho
aktualizácia zo dňa 26.8.2020). Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové
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podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania
protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové
podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok
vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.
Dokument je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch
úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola
nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca. Oranžová fáza
zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca podozrivého na ochorenie.
Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov
u žiakov alebo nepedagogického pracovníka alebo jedného pedagóga. Výstražný
systém je stavaný na každú školu individuálne.
Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva
založené na princípe ROR -Rúško, Odstup, Ruky.
Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa
pracovnej zmluvy a pracovnej náplne. Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych
dôvodov (obava z nákazy, nepodložená klinickými príznakmi) odmieta vykonávať
pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže: osa dohodnúť so
zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka práce) alebo o
ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv.
prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce
Základné umelecké školy, centrá voľného času, jazykové školy a školské kluby detí sa
riadia primerane usmerneniami tohto materiálu.
V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie.
Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
Obdobie 2.9.–14.9.2020 - škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roku s
výnimkou prvého ročníka, ktoré, ak je to možné, uskutoční sa len v exteriéri s
dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v sprievode zákonných zástupcov. Ak
sa pre nepriazeň počasia nedá realizovať v exteriéri, tak bude individuálne v každej
prváckej triede. Ostatné triedy majú otvorenie školského roku bez sprievodcov v triede.
Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter
Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško
všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných
priestoroch školy.
Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi
opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško
alebo ochranný štít.
Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či
už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.
Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.
Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do
20.9.nevyužívajú.
Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3xdenne a podľa potreby.
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Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci,
odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať
najmenej raz denne.
Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa
zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby
(napr. kľučky dverí).
Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča
sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16.9.–23.9.2020
Ohľadom krúžkovej činnosti bude vydané usmernenie aktuálne k 1. 10. 2020.
Organizácia ŠvP a LV je možná len po odsúhlasení príslušným RÚVZ.
Podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo: 2020/15801:
V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 poskytnúť
žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt
ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Čas
poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v
škole. Ak príde k akejkoľvek zmene v súvislosti s COVID 19, škola obratom vyplní
a zašle na MŠVVaŠ SR krátky formulár, do ktorého sa prihlási cez EDUID školy.
Informuje o tom príslušný OÚ a zriaďovateľa.
Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania
ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou
poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa
nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej
poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou. Ak ide o ospravedlnenie
neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota
podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich
vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Všeobecné zásady a usmernenia:
- V období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných
dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna v súlade s §150,
ods. 5 zákona č. 245 Z. z. (školský zákon). O poskytnutí voľna informuje písomne
zriaďovateľa (Mesto Snina – odd. školstva ) a Okresný úrad Prešov, odbor školstva
(kontaktná osoba: Mgr. Halecká, e-mail: maria.halecka@minv.sk ) pred dňom
poskytnutia voľna , možno informovať aj mailom- §3 ods. 5 vyhlášky MŠ SR č.
231/2009 Z. z.
- Pedagogická rada zameraná na hodnotenie žiakov za prvý polrok sa uskutoční najskôr
22. januára a za druhý polrok najskôr 21. júna príslušného školského roka (čl. 4 ods.
6 Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy).
-

V súlade s § 153 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. riaditeľ po prerokovaní v
pedagogickej rade vydá školský poriadok, ktorý schvaľuje spolu s rozvrhom hodín,
klasifikáciou voliteľných a výchovných predmetov. Školský poriadok prerokuje
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aj s orgánom školskej samosprávy - s radou školy. Školský poriadok má byť
zverejnený na verejne prístupnom mieste v škole alebo v školskom zariadení.
Zamestnanci a žiaci majú byť oboznámení s obsahom školského poriadku
(zamestnanci aj vnútorného pracovného poriadku) preukázateľným spôsobom.
(Oboznámenie zamestnancov napr. na pracovnej porade alebo pedagogickej rade a
potvrdené podpisom).

-

-

Žiaci školy budú so školským poriadkom oboznámení hneď na začiatku školského
roka, o čom by mal byť záznam v triednej knihe, prípadne zápis v žiackej knižke.
Informovanie zákonných zástupcov sa spravidla realizuje zverejnením na webovom
sídle školy, prípadne na prvom zasadnutí rád rodičov v školskom roku a vyznačí sa v
zápisnici zo stretnutia. Náležitosti školského poriadku sú v školskom zákone
rozpracované v § 153. V tomto ustanovení zákona sú vymedzené okruhy činností,
ktoré môže školský poriadok upraviť.

-

Poskytovanie osobných údajov detí, žiakov tretím stranám v súlade so zákonom
o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z, t.j. zverejňovanie osobných údajov v
rôznych časopisoch, na webových stránkach, prípadne školských nástenkách: Ide
najmä o zverejňovanie mena a priezviska spolu s identifikačným údajom dotknutej
osoby ako je dátum narodenia, trieda, príslušnosť ku škole a pod. Je potrebné venovať
pozornosť aj zverejňovaniu fotodokumentácie z rôznych akcií usporadúvaných
školou alebo školským zariadením. Nakoľko v zákone č. 245/2008 Z.
z.
zverejňovanie osobných údajov detí, žiakov nie je osobitne upravené, aplikuje sa
všeobecná úprava spracovania osobných údajov vyplývajúca zo zákona 18/2018 Z.
z. Odporúčame, aby škola a školské zariadenie na začiatku školského roka poskytla
dotknutým osobám, respektíve ich zákonným zástupcom možnosť podpísať súhlas so
spracúvaním osobných údajov. V súhlase musí byť presne vyšpecifikované: kto
udeľuje súhlas, komu ho udeľuje, na aký účel (napr. pre účasť na súťažiach,
olympiádach školských pobytoch a iných podujatiach, pre tvorbu a zverejňovanie
fotografií – videozáznamov žiakov na webovej stránke školy, na nástenkách v
škole, v školskej kronike, v publikačných materiáloch a pre potreby prezentácie
aktivít školy v médiách – dôležité vymedziť čas, na aký sa údaj bude používať –
(zvyčajne na školský rok). Ak sa daný súhlas má poskytnúť na viacero účelov, je
potrebné každý účel uviesť zvlášť. Súhlas musí byť vyjadrený jasne, v zrozumiteľnej
a ľahko dostupnej forme, a musí byť poskytnutý slobodne. Dotknutá osoba má právo
kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
Poskytovanie informácií o dieťati: Na informácie o dieťati poskytované školou a
školským zariadením má ako zákonný zástupca právo podľa § 144 ods. 6 školského
zákona bez ohľadu na to, či je manželom, rozvedeným alebo slobodným rodičom,
resp. či ide o dieťa zverené do jeho výlučnej alebo striedavej osobnej starostlivosti.
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) garantuje právo druhého rodiča
získavať informácie o spoločnom dieťati od rodiča, ktorému nebolo dieťa po rozvode
zverené do osobnej starostlivosti. Je vhodné, aby škola informovala zákonného
zástupcu, ktorý má dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o zamýšľaných
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doplnkových aktivitách v dostatočnom predstihu, čím pre neho vytvorí dostatočný
priestor obrátiť sa na druhého rodiča so žiadosťou o čiastočnú alebo úplnú úhradu
prípadných finančných nákladov. Dôsledne uplatňovať rozhodnutia súdov o
úprave výkonu rodičových práv a povinností, najmä v súvislosti so striedavou
starostlivosťou, vrátane neodkladných opatrení súdov.
-

-

Vzdelávanie cudzincov v regionálnom školstve je legislatívne zabezpečené podľa §
146 školského zákona za rovnakých podmienok ako vlastným štátnym príslušníkom.
Školy pri prijímaní detí a žiakov (či v štandardnom prijímacom konaní alebo pri
prestupoch z iných škôl) uvádzajú osobné údaje v evidencii presne podľa rodných
listov. U žiakov, ktorí už majú občiansky preukaz, sa získavajú osobné údaje do
evidencie z občianskeho preukazu. V prípade detí a žiakov cudzincov to sú obdobné
doklady alebo pas (slovenské rodné číslo by malo byť v preukaze slovenského
zdravotného poistenia, ak ho už majú). 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. Najčastejšie ide o iný tvar krstného mena (alebo
iné poradie krstných mien, ak ich je viac) alebo o iné priezvisko (slobodná matka povie
škole svoje priezvisko, ale dieťa, žiak má priezvisko po otcovi).
Bezpečnosť, prevencia a antidiskriminácia: V školách a školských zariadeniach
dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať
nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie
alebo oddelenie rómskych detí a žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v
kombinácii so sociálnym znevýhodnením) od ostatných detí a žiakov. Vytvárať vhodné
podmienky na ich vzdelávanie spolu s majoritnou populáciou, šíriť myšlienky
tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným skupinám
obyvateľstva. Zvýšenú pozornosť venovať žiakom vracajúcim sa zo zahraničia pri ich
začleňovaní sa do žiackeho kolektívu.
Ak na základe informácií školy alebo školského zariadenia vznikne dôvodné
podozrenie, že dieťa alebo žiak je týrané, zneužívané alebo ten, kto je povinný sa
o dieťa osobne starať, túto povinnosť zanedbáva, škola alebo školské zariadenie
oznámi tieto informácie podľa povahy a závažnosti orgánu činnému v trestnom
konaní, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo súdu.
Školy a školské zariadenia v rámci prevencie postupujú v súlade Metodickým
usmernením č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a
školských
zariadeniach
(Informácie
sú
zverejnené
na
www.prevenciasikanovania.sk.) a spolupracujú s CPPPaP v Snine. Programy je
potrebné realizovať v oblasti prevencie sexuálneho násilia páchaného na deťoch a
prevencie obchodovania s ľuďmi, prevencie drogových závislostí, prevencie rizík
používania internetu a mobilnej komunikácie, prevencie kyberšikany a prevencie
kriminality s dôrazom na selektívnu prevenciu a na odbornú pomoc rizikovým
deťom. (V súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č. 36/2018 k prevencii a riešenia
šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach).
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Pedagogický zamestnanec školy, ktorý sa dozvie o prípade šikanovania a
neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu.
Konaním podľa predchádzajúcej vety môže pedagogický zamestnanec napĺňať i
skutkovú podstatu trestného činu neprekazenia trestného činu, neoznámenia trestného
činu alebo ublíženia na zdraví a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým,
že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia
alebo funkcie, alebo uloženú mu podľa zákona. Pri podozrení, že šikanovanie
naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, je riaditeľ školy povinný
oznámiť túto skutočnosť príslušnému útvaru PZ SR. Riaditeľ školy je povinný bez
zbytočného odkladu oznámiť orgánu sociálno-právnej ochrany skutočnosti, ktoré
ohrozujú žiaka, alebo že žiak spáchal trestný čin, prípadne opakovane páchal
priestupky.
–

Účasť na vyučovaní a aktivitách organizovaných školou môžu osoby, ktoré nie sú
zamestnancami školy iba so súhlasom riaditeľa školy.

–

Školská úrazovosť – dbať na dodržanie lehoty zavádzania každej udalosti do web
aplikácie na štatistické účely podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R čl. 4 ods.
1 (do 7 kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu).

–

Kamerový systém prevádzkujú školy a školské zariadenia len v súlade so zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Monitorovanie verejne prístupných
priestorov škôl a školských zariadení možno len na účely verejného poriadku,
bezpečnosti a ochrany zdravia detí, žiakov, učiteľov a iných osôb, ochrany majetku
školy alebo školského zariadenia, ochrany majetku detí, žiakov, učiteľov a iných
osôb. Je potrebné rešpektovať povinnosť určenia, ktoré priestory škôl a školských
zariadení sú prístupné verejnosti (napríklad priestor pred školou, prípadne vestibul
školy) a ktoré nie. Spôsob a podmienky prevádzkovania kamerového systému je
potrebné stanoviť tak, aby neboli porušené práva dotknutých osôb (detí, žiakov,
učiteľov a ostatných osôb). Monitorovaný priestor musí byť zreteľne označený
ako monitorovaný. Vyhotovený kamerový záznam možno využiť len na účely
trestného konania alebo konania o priestupkoch (odovzdanie vyhotoveného záznamu
orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom oprávneným na prešetrenie
priestupku). Ak kamerový záznam nie je využitý na vyššie uvedené účely, je
potrebné ho zlikvidovať do 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bol záznam
vyhotovený.

–

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) –
zdravotné znevýhodnenie – dbať na dodržiavanie Usmernenia k prijímaniu žiakov
so zdravotným znevýhodnením do základnej školy. Dieťa a žiak so zdravotným
znevýhodnením, individuálne začlenený v bežnej triede, sa vzdeláva podľa IVP len
vtedy, ak je to vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie potrebné. IVP vypracúva
škola v spolupráci s CPPPaP, v ktorom je dieťa/žiak evidovaný.
Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením je potrebné
dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy
č. 2 metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
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a vychádzať z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho
žiaka a príslušného vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným
znevýhodnením. Žiakovi, ktorý mal z dôvodu zdravotného znevýhodnenia
redukovaný obsah vzdelávania, sa táto skutočnosť uvádza v doložke vysvedčenia.
Ak žiak v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky prestupuje do inej školy,
riaditeľ školy zašle kópie dokumentácie žiaka príslušnej škole (§ 31 ods. 2 a § 35
ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.), a to aj pri jeho prestupe do školy poskytujúcej vyšší
stupeň vzdelávania.
Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie,
spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo 6.
apríla 2020 bolo doplnené aktualizáciou zo dňa 19.8.2020.
-

Oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy: Žiakom, ktorí sú oslobodení od
povinnosti dochádzať do školy a ich vzdelávanie je na základe písomného vyjadrenia
lekára a poradenského zariadenia kontraindikáciou k zdravotnému stavu, sa
vzdelávanie neposkytuje, pokiaľ na to nepominú dôvody.

-

Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu: Povolenie vzdelávania podľa
§ 26 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. , t. j. podľa individuálneho učebného plánu,
možno uplatniť u žiaka s nadaním, ale aj zo závažných dôvodov. Okrem tehotenstva
a materstva je to aj vzdelávanie žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorého stav
si vyžaduje striedanie dennej dochádzky do školy s individuálnou prípravou. (Napr.
ak žiaka s Aspergerovým syndrómom, vývinovou poruchou aktivity spojenou
s hyperaktivitou a pod. nie je vhodné v niektorých predmetoch alebo v určitom
období vzdelávať v škole, pričom oslobodiť ho od povinnosti dochádzať do školy na
základe § 24 ods. 2 písm. a) školského zákona nie je nevyhnutné).

-

Plnenie povinnej školskej dochádzky osobitným spôsobom: Žiak, ktorý vykonáva
školskú dochádzku podľa § 23 písm. b) a c) zákona č. 245/2008 Z. z. (plní školskú
dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia SR alebo sa vzdeláva v škole
zriadenej iným štátom na území SR), môže na základe žiadosti zákonného zástupcu
žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky.(Z vyučovacích
predmetov, ktoré určí riaditeľ školy - spravidla sú to vyučovacie predmety učebného
plánu príslušného ročníka kmeňovej školy, okrem predmetov s prevahou výchovného
zamerania.) V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky,
za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať. Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie
komisionálnych skúšok, vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného
spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok
riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

-

Podľa § 8 ods. 3 vyhlášky o základnej škole pedagogický dozor nad žiakmi pred
vyučovaním, počas vyučovania, počas prestávok, v školskej jedálni, po vyučovaní,
pri náhlej nevoľnosti alebo pri úraze, počas všetkých aktivít organizovaných školou
alebo školským zariadením vykonáva poverený pedagogický zamestnanec podľa
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pracovného poriadku, ktorý vydáva riaditeľ. Schválený rozvrh dozorov zverejní
riaditeľ v budove školy na viditeľnom mieste.
-

Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky: Pri podozrení zo zanedbávania
povinnej školskej dochádzky je zo strany školy potrebné konať vo veci:
a) Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne,
riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci (Mesto Snina – oddelenie
školstva), v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt;
b) Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín
v príslušnom školskom roku, je obec (Mesto Snina) povinná na základe
oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie podľa § 6 ods. 4, § 37
zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa § 31 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (MsÚ – oddelenie školstva; škola presne vyznačí,
v ktorom časovom období má žiak viac ako 60 neospravedlnených hodín);
c) Ak žiak vymešká viac ako 100 neospravedlnených vyučovacích hodín, obec/
škola (Mesto Snina) podá na zákonných zástupcov žiaka trestné oznámenie pre
podozrenie zo spáchania trestného činu Ohrozovania mravnej výchovy mládeže
podľa § 211 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov;

-

Vyučovanie ETV/NBV organizačne zabezpečí škola na základe písomného oznámenia
zákonného zástupcu žiaka. Počet žiakov v jednotlivých ročníkoch pre nasledujúci
školský rok nahlási riaditeľ školy najneskôr do 15. júna zriaďovateľovi;

-

Inkluzívne vzdelávanie: Škola vytvorí priestor na spoluprácu so zákonnými
zástupcami i mimovládnymi organizáciami v oblasti inkluzívneho vzdelávania,;

-

Spolupráca s MO SČK Snina : Škola vytvorí podmienky pre vzdelávací program
pre žiakov 2. ročníka;

Bufety v priestoroch školy: V rámci podpory zdravej výživy školy kontrolujú
predávaný sortiment v budove školy; Akčný plán prevencie obezity na roky 2015 –
2025 ukladá:
- obmedziť predaja nealkoholických sladených nápojov v školách,
- sortiment tovaru nemôžu tvoriť alkoholické nápoje, nápoje s pridaným cukrom, nápoje
s obsahom kofeínu, chinínu, energetické nápoje a tabakové výrobky,
- odstrániť akúkoľvek marketingovú podporu jedál s vysokým obsahom soli, tuku
a cukru;
- Voľné pracovné miesta: Zákonná povinnosť nahlasovania pracovných ponúk
a voľných pracovných miest prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
(pracovisko Snina, p. Štefan Gábor) v zmysle novely zákona o službách zamestnanosti,
účinnej od 01.01.2019;
V zmysle § 84 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení zákonov v znení zákona č. 209/2019
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, je
zamestnávateľ povinný informovať o voľných pracovných miestach pedagogických

-
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a odborných zamestnancov okresný úrad v sídle kraja na účely zverejnenia na jeho
webovom sídle ( kontakt: oupo-skolstvo@minv.sk)
Voľné pracovné miesta sa v zmysle pokynu zriaďovateľa obsadzujú výberovým
konaním alebo pracovným pohovorom. Vyhlásené výberové konanie alebo ponuku
voľného pracovného miesta je potrebné zverejňovať na webovom sídle školy alebo
školského zariadenia a súčasne na webovom sídle zriaďovateľa;
- Bezúhonnosť nových zamestnancov -sa podľa §15, ods. 3 zákona č. 138/2019
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch preukazuje odpisom
registra trestov. Úspešný uchádzač o výkon pracovnej činnosti poskytne na účel
preukázania bezúhonnosti pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu okresnému úradu
v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Zamestnávateľovi
bude informácia o tom, či spĺňa alebo nespĺňa podmienku bezúhonnosti poskytnutá
elektronicky.
(
kontakt:
Ing.
Natália
Procházková,
e-mail:
natalia.prochazkova@minv.sk
Mgr.
Adriána
Smreková,
e-mail:
adriana.smrekova2@minv.sk) Pri zaradení do výberového konania na pedagogického
alebo odborného zamestnanca sa odporúča od uchádzača vyžiadať čestné vyhlásenie
o bezúhonnosti.
- Centrálny register detí, žiakov: 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-udajovdo-centralneho-registra/ a v metodickom pokyne na tejto stránke. Táto povinnosť
nenahrádza povinnosť vyplniť iné štatistické výkazy. Školy a školské zariadenia
sú povinné pre poskytovanie údajov do Centrálneho registra priebežne nahlasovať
aktuálne údaje alebo zmeny týkajúce sa identifikačného čísla (IČO), telefónneho
čísla, webového sídla, e-mailovej adresy a mena riaditeľa na príslušný okresný úrad,
odbor školstva v sídle kraja. 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.
-

Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli
fyzický vek šesť rokov, ale nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne
znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich
predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy (§ 19
ods. 6 školského zákona);
Do nultého ročníka sa prijíma dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia,
u ktorého je predpoklad, že jeho zaradením do nultého ročníka sa jeho vývin vyrovná
(§ 60 ods. 4 školského zákona). Do nultého ročníka môže byť zaradené dieťa len
s informovaným súhlasom zákonného zástupcu;
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Úlohou nultého ročníka je v priebehu jedného školského roka akcelerovať vývin
dieťaťa tak, aby dieťa po jeho absolvovaní bolo schopné začleniť sa do výchovnovzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky prvého ročníka základnej školy.
Platné právne predpisy v oblasti školstva nikde doslovne nevymedzujú, či je možné
opakovať nultý ročník, avšak ustanovenia školského zákona presne vymedzujú, pre
ktoré deti je nultý ročník určený.
Obsah vzdelávania v nultom ročníku pripravuje deti na začlenenie sa do
výchovnovzdelávacieho procesu a predpokladá ich postup do 1. ročníka. Po
absolvovaní nultého ročníka je vhodné vykonať rediagnostiku a postupovať v súlade
s odporúčaniami CPPPaP. So zavedením povinného predprimárneho vzdelávania od
1. januára 2021 sa postupne upúšťa od možnosti zriaďovať nultý ročník v ZŠ
a možnosť zriaďovať prípravný ročník v ŠZŠ, kde možno zaradiť žiakov najneskôr
do 15. júna 2021 na školský rok 2021/2022.
- Zápis do prvého ročníka: Miesto a čas zápisu detí do prvého ročníka v meste Snina
určuje VZN č. 129/2016 v znení doplnku č. 1
- Riaditelia škôl a školských zariadení:
- sú osobne zodpovední za riadne, efektívne a hospodárne nakladanie s rozpočtom školy
prideleným škole zriaďovateľom na kalendárny rok;
- verejné prostriedky použijú len na účely, na ktoré boli určené poskytovateľom;
- nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov v súlade so
zákonom č. 523/2004 Z. z. sa považuje za porušenie finančnej disciplíny;
- dbajú na dôsledné dodržiavanie termínov odovzdávania materiálov, údajov, správ
a hodnotení, pravidelné sledovanie elektronickej pošty školy, aktualizáciu kontaktov;
- zodpovedajú za realizáciu volieb do rady školy. Rada školy v zmysle § 24 ods. 1 zákona
č. 596/2003 Z. z. je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, vyjadruje a
presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a
ostatných zamestnancov len v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy nemá právomoc
zasahovať do oblastí, ktoré jej v zmysle zákona neprislúchajú ( oblasť pracovno-právna,
odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol, priame
vstupovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu).
- sfunkčnia systém kontroly a hodnotenia – analýza, prijímanie opatrení, využívať kritériá
ŠŠI, hospitácie na podporu rozvíjania spôsobilostí – dôraz na celoživotné vzdelávanie;
- posilňujú pocit osobnej zodpovednosti vedúcich PK a MZ za monitorovanie stavu
a zvyšovania úrovne čitateľskej, matematickej a finančnej gramotnosti žiakov, Národný
štandard finančnej gramotnosti zakomponujú do ŠkVP, RUP a tematických plánov
jednotlivých predmetov a ďalších dokumentov školy; využívajú metodické listy
a projekty;
- podnecujú pedagógov k zmene spôsobu vyučovania (interaktívne metódy a formy práce,
inovatívne postupy); zabezpečia výmenu pedagogických skúseností z dištančného
vzdelávania, pripravujú sa na možnosť vzdelávania z domu, v prípade zaradenia školy
do červeného pásma;
- do ŠkVP začlenia premyslenú koncepciu rozvoja čitateľskej gramotnosti, ktorá je
výsledkom tvorivej súčinnosti pedagogických zamestnancov školy a systematicky ju
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-

-

-

-

realizujú vo výchovno–vzdelávacom procese, využijú odborné a metodické služby
mestskej knižnice;
dbajú na odbornosť a kvalifikované vyučovanie všetkých predmetov, aj v nultom ročníku
a špeciálnej triede;
do nultého ročníka prijímajú žiakov v súlade s legislatívou, sledujú formy a spôsoby
vzdelávania týchto žiakov aj vo vyšších ročníkoch; ich integráciu a začlenenie do
bežných tried;
intenzívne spolupracujú a dodržiavajú odporúčania CPPPaP pri žiakoch so zdravotným
znevýhodnením;
posilňujú praktickú realizáciu plánov špeciálno-pedagogickej intervencie začlenených
žiakov;
vytvárajú podmienky pre inklúziu, bránia vzniku segregácie, spolupracujú so zákonnými
zástupcami žiakov zo SZP a marginalizovaných skupín;
podporujú činnosť žiackeho parlamentu pri organizovaní zmysluplných aktivít
s pozitívnym vplyvom na formovanie postojov žiakov;
pri medzinárodných a celoslovenských testovaniach rešpektujú a dodržiavajú pokyny
NÚCEMu, eliminujú vznik negatívnych skutočností počas testovania;
pri riadení školy spolupracujú s poradnými orgánmi, o činnosti pravidelne informujú
rodičovskú radu a radu školy;
informujú MsÚ – oddelenie školstva o organizovaní podujatí, realizovaných projektoch
a aktivitách školy, ktoré zverejnia aj na webovom sídle zriaďovateľa;
do 20. júna prerokujú so zriaďovateľom predbežnú organizáciu nového školského roka
(naplnenosť a počet tried, oddelení ŠKD, počet vyučovacích hodín vrátane delených
hodín na skupiny, návrhy na počty žiakov, personálne zabezpečenie...);
doručia organizačné zabezpečenie šk. roka (zoznamy pedagogických a nepedagogických
zamestnancov, úväzky, rozvrhy hodín...) v tlačenej podobe do 20. septembra na
oddelenie školstva;
zabezpečia doručenie aktualizovaných zoznamov žiakov podľa stavu k 15. septembru
v elektronickej podobe referentke oddelenia školstva MsÚ v Snine do 25. septembra na
vzorovom predpísanom tlačive;

Materské školy
-

Opatrenia po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19
základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia
COVID-19 a potreby dodržiavania proti epidemických opatrení a odporúčaní sú
zverejnené v Manuáli zo dňa 18.08.2020. Manuál upravuje iba tie základné
prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných
podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších
predpisov. Dokument je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál
odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje
stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa či
zamestnanec na ochorenie COVID-19. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa
v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podozrivý na ochorenie COVID19.Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych
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-

-

prípadoch medzi deťmi alebo nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagógom.
Výstražný systém je stavaný na každú školu individuálne.
Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva
založené na princípe ROR -Rúško, Odstup, Ruky.
Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa
pracovnej zmluvy a pracovnej náplne. Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych
dôvodov (obava z nákazy, nepodložená klinickými príznakmi) odmieta vykonávať
pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže: osa dohodnúť so
zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka práce) alebo o
ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv.
prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce
Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka materskej školy podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č.
306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. vo vzťahu k jednej
triede alebo k viacerým triedam z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19,
považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole. Ak príde
k akejkoľvek zmene v súvislosti s COVID 19, škola obratom vyplní a zašle na
MŠVVaŠ SR krátky formulár, do ktorého sa prihlási cez EDUID školy. Informuje o tom
príslušný OÚ a zriaďovateľa.
Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely
poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom
Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do
3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej
poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou. Ak ide o ospravedlnenie
neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota
podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich
vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Všeobecné zásady a usmernenia:
- Deti MŠ sa vzdelávajú podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne
vzdelávanie;
- Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu;
- Pri prijímaní sa musí dodržať zásada rovnakého zaobchádzania, zákazu akýchkoľvek
foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z.)
- Riaditeľ MŠ po dohode so zriaďovateľom určí podmienky, termín a miesto na podávanie
žiadosti na prijatie na budúci školský a zverejní ho na webovom sídle zriaďovateľa,
v mieste sídla MŠ i svojom webovom sídle;
- O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľ školy písomne informuje zriaďovateľa -§ 4
ods.1 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. – termín 6. jún 2021;
- Pri prijímaní detí na povinné predprimárne vzdelávanie, so začiatkom od školského roku
2021/2022, sa bude realizovať podľa právneho stavu platného od 01.01.2021; využívať
sa bude informatívny materiál Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej
škole dostupný na: https://www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/.
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Osobitná pozornosť sa bude venovať vypracovaniu ostatných podmienok prijímania detí
na predprimárne vzdelávanie v MŠ;
- V súlade so školským vzdelávacím programom môže prebiehať aj krúžková činnosť,
ktorú zabezpečujú kmeňoví učitelia. Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších
hodinách po minimálne 30 minútovom odpočinku na základe informovaného súhlasu
zákonného zástupcu;
- Individuálnu logopedickú činnosť (ďalej len ILČ) môže vykonávať iba školský logopéd,
ktorý je kmeňovým zamestnancom zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
zaradeného v sieti škôl a školských zariadení. (Je dohodnutá spolupráca s CPPPaP
v Snine pre všetky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina). ILČ sa poskytuje
podľa potreby, nielen deťom rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Poskytovanie ILČ sa nepovažuje za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať aj
v dopoludňajších hodinách. Frekvencia ILČ je závislá od individuálnych potrieb detí;
- Využiť ponuku MO SČK pri vzdelávacích aktivitách o ochrane života a zdravia;
- MŠ organizuje pobyty detí v prírode, exkurzie, saunovanie a ďalšie aktivity len
s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a s vedomím zriaďovateľa;
- Vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných
materských školách sa uskutočňuje podľa vzdelávacích programov, ktoré sú dostupné na
webovom sídle MŠVVaŠ SR;
- Zvýšenú pozornosť venovať dochádzke a aktivitám detí z marginalizovaných skupín.
Ich nepravidelnú dochádzku riešiť s rodičmi, o súčinnosť požiadať oddelenie školstva;
- Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v meste Snina je určená VZN
č. 154/2020
- V prípade pandémie sa pripravujú na možnosť dištančného vzdelávania;
- Riaditeľ MŠ doručí organizačné zabezpečenie šk. roka (zoznamy pedagogických
a nepedagogických zamestnancov, úväzky,...) v tlačenej podobe do 20. septembra,
aktualizované zoznamy detí podľa stavu k 15. septembru v elektronickej podobe do 25.
septembra na vzorovom predpísanom tlačive referentke oddelenia školstva MsÚ
v Snine;
- MŠ na Ul. Kukučínovej v Snine od 1. 9.2019 ponúka pre svoje deti diétne stravovanie
- Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky MŠ v čase letných prázdnin prerokuje
riaditeľ so zriaďovateľom spravidla dva mesiace vopred – t. j. do 30. apríla;

Školský klub detí
-

ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v ZŠ, činnosť podľa
výchovného programu zameranú na ich prípravu na vyučovanie a oddych mimo
vyučovania ( alebo aj v čase školských prázdnin). Činnosť nie je totožná s činnosťou
CVČ podľa § 116 školského zákona. Člení sa na oddelenia, spravidla podľa veku detí,
pričom v súlade s § 114 ods. 2 zákona 245/2008 Z. z. počet v detí v oddelení určí riaditeľ
školy, ktorej je školský klub súčasťou, pri dodržaní požiadaviek podľa osobitného
predpisu (napr. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
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zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 24 zákona č.
355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.
527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Plocha
priestoru určeného na jedného žiaka je 1,65 až 2 m²).
- Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v meste Snina je určená
VZN č. 154/2020.
Základná umelecká škola a centrum voľného času
Základná umelecká škola poskytuje primárne umelecké a nižšie sekundárne
umelecké vzdelanie – podľa školského vzdelávacieho programu. Je spracovaný ako
jeden dokument pre všetky umelecké odbory ZUŠ. Účinnosť nadobudol
1.
septembra 2015.
- Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje na všetkých pracoviskách ZUŠ zaradených
v sieti iba v stanovených učebných priestoroch spĺňajúcich požiadavky technickej,
prístrojovej a materiálovej vybavenosti, ktoré sú uvedené v základnom a odporúčanom
materiálno-technickom a priestorovom vybavení výchovno-vzdelávacieho procesu
v ZUŠ (http://www.minedu.sk/data/att/12825.pdf).
- Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v meste Snina je určená
VZN č. 154/2020.
-

Centrum voľného času zabezpečuje záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov
a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase a ďalšiu činnosť v súlade s § 6 ods.
3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube, školskom stredisku záujmovej
činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.
Do CVČ sa prijímajú deti a žiaci na základe žiadosti zákonného zástupcu s uvedením
záujmového útvaru, resp. viacerých, o ktoré ma dieťa alebo žiak záujem. O prijatí
vydá riaditeľ rozhodnutie. Záujmové útvary nemajú kopírovať školské predmety
a nahrádzať doučovanie, ale sa podieľať na formovaní návykov užitočného
využívania voľného času a podporovať ich individuálne záujmy a rekreačnú činnosť.
- Ak dieťa/žiak navštevuje viac CVČ, ZUŠ, zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, poskytne
písomné čestné vyhlásenie jednému CVČ, ZUŠ, na započítanie dieťaťa/žiaka do zberu
údajov podľa zákona č. 325/2012 §7a ods.1 písm. a) až d) a h) odseku 2.
- Čestné vyhlásenie pre zber údajov v zmysle citovaného zákona dáva len jeden zákonný
zástupca dieťaťa/žiaka
- Na základe novely zákona č.282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou z októbra 2019
bol súčinnosťou od 1.1.2020 zavedený nový inštitút udeľovania značky kvality
„Moderné centrum mládeže“. Žiadosti o udelenie značky kvality bude udeľovať
minister na základe posúdenia splnenia podmienok Akreditačnou komisiou v oblasti
práce s mládežou. Cieľom zavedenia značky kvality je skvalitnenie a inovácie v oblasti
práce s mládežou. Odporúčame preto CVČ, aby sa o túto značku kvality aktívne
uchádzali.
-
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-

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v meste Snina je určená
VZN č. 154/2020.

Školská jedáleň
Zabezpečuje výrobu a výdaj jedál v zariadeniach školského stravovania podľa:
a) materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných
MŠVVaŠ SR v roku 2018 s aplikáciou metodiky princípov
b) Materiálno-spotrebných noriem pre diétny stravovací systém, vydaných MŠVVaŠ
SR v roku 2009. Podávanie suchej stravy prichádza do úvahy len vo výnimočných
prípadoch, napr. v čase havarijných situácií, počas školských výletov a pod. Aj táto
strava musí svojím zložením zodpovedať § 24 ods. 5 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
- Pri poskytovaní stravovania iným stravníkom postupuje podľa § 140 a § 141 zákona č.
245/2008 Z. z. a prevádzkového poriadku zariadenia školského stravovania tak, aby pri
stravovaní detí a žiakov nedochádzalo k ohrozovaniu ich zdravotného stavu a kultúry
stolovania.
- Vedúca školskej jedálne spolupracuje s riaditeľom školy alebo školského zariadenia pri:
a) zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi a žiakmi v čase výdaja stravy v
školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni,
b) vypracovaní stravovacieho režimu stanovením prestávky na jedlo a oddych tak, aby
prestávky na doplnkové stravovanie a hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým
potrebám stravujúcich sa detí a žiakov; hlavné jedlo pre žiakov 1. stupňa základnej školy
sa podáva najneskôr po 5. vyučovacej hodine a pre žiakov 2. stupňa základnej školy a
žiakov stredných škôl najneskôr po 6. vyučovacej hodine,
c) výchove ku spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygiene a kultúrnemu
stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí a žiakov,
d) zabezpečovaní podnikateľskej činnosti,
-

e)

realizácii celospoločenských programov podpory zdravia,

zabezpečovaní diétneho stravovania deťom a žiakom,
g) poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiaka
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 žiak zúčastňuje na výchove a vzdelávaní v
materskej škole a v základnej škole, a to prostredníctvom asistenta učiteľa,
h) Pri realizácii celospoločenských programov podpory zdravia „Školský mliečny
program“ a „ Program ovocie a zelenina do škôl “ pre deti v materských školách a pre
žiakov v základných školách;
- Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl
a školských zariadení aj v čase školských prázdnin so súhlasom zriaďovateľa
a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva;
- Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských

f)
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zariadení, so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby;
- pre žiakov základných škôl nie je možné pripravovať jedlá na výber (mäsité, múčne
apod.), t.j. v rozpore s ich výživovými požiadavkami.
- Pri poskytovaní stravovania iným stravníkom postupovať podľa §140 a§141
školského zákona a prevádzkového poriadku zariadenia školského stravovania tak,
aby pri stravovaní detí a žiakov nedochádzalo k ohrozovaniu ich zdravotného stavu a
kultúry stravovania;
- Pri určovaní mesačného príspevku za stravovanie rešpektuje VZN mesta Snina č.
154/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Snina s účinnosťou od 01. 06. 2020.
Pedagogickí a odborní zamestnanci
Ochrana pedagogických a odborných zamestnancov: Odporúčame riaditeľom, 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;
- V rámci ochrany pred útokmi na pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov odporúčame vedeniu škôl a školských zariadení určiť zásady
komunikácie s externým prostredím a zahrnúť úctu, rešpekt a dodržiavanie ľudských
práv do vnútorných predpisov a dokumentov;
- Kvalifikačné predpoklady: Kvalifikačnou požiadavkou učiteľa ZŠ a ZUŠ je
vyučovanie jeho aprobačných predmetov alebo predmetov jeho študijného odboru v
rozsahu najmenej jednej polovice jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej
činnosti zníženej o jednu hodinu. Kvalifikačná požiadavka sa vzťahuje aj na vedúcich
pedagogických zamestnancov.
- Vychovávateľovi môže zamestnávateľ umožniť dopĺňanie si základného úväzku
najviac v rozsahu sedem vyučovacích hodín týždenne. Vychovávateľ si môže
dopĺňať úväzok len vyučovaním výchovných predmetov.
- Profesijný rozvoj: 1. septembra 2019 nadobudol účinnosť zákon o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch (138/2019 Z. z.). Kvalifikačné predpoklady
pedagogických a odborných zamestnancov sa posudzujú podľa predpisov –zákona
138/2019 Z.z. a vyhláška 1/2020 Z.z.5.Ak zamestnanec nesúhlasí s posúdením svojej
kvalifikácie, môže sa odvolať v prvom stupni na OÚ v sídle kraja, v druhom stupni na
MŠVVaŠ SR. Právna kontinuita s predpismi účinnými do 31. augusta 2019 je
zabezpečená prechodnými ustanoveniami:
- Výnimky v oblasti kvalifikačného predpokladu vzdelania sa zachovávajú:
- zníženie požiadavky vyučovania aprobačných predmetov alebo predmetov
študijného odboru na rozsah jednej tretiny základného úväzku učiteľa, najdlhšie do
31. augusta 2022,
výnimka z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania po celý čas vykonávania
-
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-

-

-

-

-

pracovnej činnosti s rovnakým alebo obdobným charakterom, na ktorej vykonávanie
bola výnimka udelená,
lehota na ukončenie vzdelávania na doplnenie pedagogickej spôsobilosti alebo
špeciálnopedagogickej spôsobilosti, pedagogický zamestnanec, ktorý takéto
vzdelávanie začal do 31. augusta 2019, ukončí ho najneskôr do 31. augusta 2023, v
tomto období sa pedagogický zamestnanec považuje za pedagogického zamestnanca
spĺňajúceho kvalifikačný predpoklad,
ustanovuje sa lehota do 31. augusta 2020 na ukončenie pracovného pomeru z
dôvodu dosiahnutia 65. roku života v nadväznosti na vekové obmedzenie výkonu
pracovnej činnosti s možnosťou opätovného predĺženia pracovného pomeru,
absolvovanie špecializačného vzdelávania sa nevyžaduje do 31. augusta 2025 od
pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý vykonával
špecializované činnosti (uvádzajúci PZ, triedny učiteľ, výchovný poradca, kariérový
poradca a uvádzajúci OZ),
- aktualizačné vzdelávanie začaté do 31. augusta 2019 a úspešne absolvované do
31. decembra 2020 sa do 31. augusta 2022 považuje za splnenie povinnosti
absolvovať aktualizačné vzdelávanie,
- funkčné vzdelávanie - vedúci pedagogickí zamestnanci a vedúci odborní
zamestnanci, ktorí už začali funkčné inovačné vzdelávanie a toto vzdelávanie ešte
nebolo ukončené, dokončia ho podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 a budú
sa považovať za vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných
zamestnancov s ukončeným funkčným vzdelávaním podľa predpisov účinných do
1. septembra 2019 a nebudú musieť absolvovať rozširujúce moduly funkčného
vzdelávania, do 31. decembra 2020 sa nevyžaduje absolvovanie základného
modulu funkčného vzdelávania pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa,
akreditované programy kontinuálneho vzdelávania na základe rozhodnutia
vydaného do 31. augusta 2019 strácajú platnosť uplynutím doby, na ktorú boli
vydané, najneskôr do 31. decembra 2020, to sa nevzťahuje na programy prípravného
atestačného vzdelávania, ktoré strácajú platnosť 1. septembra 2019, zoznam
akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania je zverejnený na
https://www.minedu.sk/data/att/14341.pdf
akreditované programy doplňujúceho pedagogického štúdia na základe
rozhodnutia vydaného do 31. augusta 2019 strácajú platnosť uplynutím doby, na
ktorú boli vydané, najneskôr 31. decembra 2020,
kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému
zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za
príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026;

Legislatíva v oblasti školstva
A) Zákony
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▪

zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

▪

zák. č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov

▪

zákon 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

▪

zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

▪

zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

▪

zák. č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

▪

zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

B) Nariadenia vlády
▪

Nariadenie vlády SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka
a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a
pre žiakov na stredných školách

▪

Nariadenie vlády SR č. 208/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.
339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných
školách v znení neskorších predpisov

▪

Nariadenia vlády SR č. 200/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.
339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných
školách v znení neskorších predpisov

▪

Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení
neskorších predpisov

▪

Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej a
priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády SR č.
433/2012 Z. z.

▪

Nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia
a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách

▪

Nariadenie vlády SR č. 201/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.
341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v
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materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády SR č.
520/2010 Z. z.
▪

Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení
neskorších predpisov.

C) Vyhlášky
▪

Vyhláška MŠ SR č. 207/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti
dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní
vydaných zahraničnými základnými a strednými školami

▪

Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia
orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich finančnom zabezpečení v znení vyhlášky
č. 230/2009 z. z.

▪

Vyhláška MŠ SR č. 238/2005 Z. z. o postupe pri uznaní dokladov o vzdelaní

▪

Vyhláška MŠ SR č 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

▪

Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z. z.

▪

Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

▪

Vyhlášky MŠ SR č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním

▪

Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov

▪

Vyhláška MŠ SR č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole

▪

Vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách

▪

Vyhláška MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č.
245/2011 Z. z.

▪

Vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných
školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia

▪

Vyhláška MŠ SR č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia v znení vyhlášky č. 452/2011 Z. z.

▪

Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na
základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na
praktických školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č.
518/2010

▪

Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej
činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe

▪

Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania
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▪

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

▪

Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

▪

Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na
základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na
praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky
č. 518/2010 Z. z.
Prehľad právnych predpisov vydaných od 1.1.2019

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Všeobecne záväzné právne predpisy
Zákon č.138/2019Z.z.opedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008Z.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
Zákon č.381/2019Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008Z.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
Zákon č.56/2020Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008Z.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
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.269/2019Z.z., ktorým sa mení nariadenie
vlády Slovenskej republiky č.630/2008Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 93/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zákon novelizoval v Čl. II zákon č.
596/2003 Z. z., Čl. III zákon č. 597/2003 Z. z., Čl. V zákon č. 245/2008 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.269/2019 Z.z., ktorým sa mení 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
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.105/2020 Z.z., ktorým sa mení nariadenie
vlády Slovenskej republiky č.630/2008Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení
neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.338/2019 Z.z., ktorým sa mení nariadenie
vlády Slovenskej republiky č.388/2018Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
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•
•

•

•

•

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.201/2019 Z.z. o priamej výchovnovzdelávacej činnosti
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.1/2020
Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
č.245/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č.251/2018 Z.z. o sústave odborov vzdelávania
pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
č.292/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov
prvého ročníka stredných škôl.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
č.361/2019 Z.z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji
Platné koncepcie a stratégie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Kvalitné a dostupné vzdelávanie
pre Slovensko 2018 – 2027.
Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020.
Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.
Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím
na roky 2014 – 2020.
Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.
Vecný a časový plán opatrení na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom
meraní žiakov OECD – v štúdii PISA.
Národná stratégia zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej
gramotnosti.
Koncepcia vzdelávania v jazykových školách – Akčný plán 2017 – 2020.
Koncepcie rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom
kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory
čítania
Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020.
Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020.
Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020.
Národná stratégia na ochranu detí pred násilím.
Národná protidrogová stratégia SR na obdobie rokov 2013 – 2020
Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2023
Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej
republike na roky 2016 – 2020
Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020
Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe
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