Školský úrad
Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
Organizačný pokyn č. 2
pre MŠ, ZŠ s MŠ, ZŠ, ZUŠ a ŠZ v okrese Stropkov
k ukončeniu školského roka 2018/2019
V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, Školský úrad v Stropkove vydáva nasledovné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl
a školských zariadení vo svojej pôsobnosti.
Školy a školské zariadenia sa v školskom roku 2018/2019 riadili Pedagogicko – organizačnými pokynmi na školský rok
2018/2019.
Všeobecné pokyny
Dodržiavať zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Prijímanie detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
Novela školského zákona priniesla zmenu, ktorá sa týka termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Termín sa posunul na neskoršie obdobie a to od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má
dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. V súvislosti so zmenou termínu zápisu do základnej školy sú v školskom zákone
zmeny aj v ods. 2 § 60, ktorý upravuje termín vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa na základné vzdelanie a termín oznamovacej
povinnosti riaditeľov škôl voči obciam, v ktorých majú žiaci trvalý pobyt. Riaditeľ vydáva rozhodnutie o prijatí dieťaťa na
základné vzdelávanie do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom má základné vzdelávanie začať.
Legislatívny rámec vychádza z týchto právnych predpisov v rámci prijímacieho konania a pri vypracovávaní
rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí žiaka do základnej školy:
§ 5 ods. 3 písm. a) 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,
§ 19 ods. 4, 5, 6, 7, 8, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade prijatia žiaka do nultého ročníka, resp. prvého
ročníka základnej školy,
§ 20 ods. 2 až 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov – plnenie povinnej školskej dochádzky,
§ 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v prípade žiadosti o prijatie žiaka do nultého, resp. prvého ročníka základnej školy
§ 61 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v prípade prijímania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
§ 32, § 36 a 37 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov –
netreba citovať v rozhodnutí,
§ 10 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky 224/2011 Z. rozhodnutia z.
(prijatie dieťaťa so ŠVVP a dieťa s nadaním) – netreba sa naň odvolávať v rozhodnutí.
Riaditeľ školy po zápise je povinný písomne oznámiť príslušnému okresnému úradu v sídle kraja v termíne do 15.
mája počty detí v tabuľke, ktorá je zverejnená na stránke bývalého Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), ktorý
sa 1.1.2014 zlúčil s Centrom vedecko-technických informácií (CVTI SR), Výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR)-Škol 3-1http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-skolPríloha_zápis
msvvs-sr/skolmsvvs-sr-3-01.html?page_id=10015. Riaditeľ školy do 30. júna je povinný poslať príslušným obciam,
v ktorých majú žiaci trvalý pobyt, zoznam žiakov, ktorých na vzdelávanie prijal.
Povinnosti rodičov v príprave svojho dieťaťa do školy sú poukázané v § 144 ods. 7,8,9,10, § 153 školského zákona a § 28
ods. 1,2 zákona o rodine.
Zákon č. 317/2009 Z.z. o PZ a OZ.
§ 11a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a OZ..... s účinnosťou od 1. januára 2012 je zamestnávateľ
povinný informovať o voľných pracovných miestach PZ a OZ (zákon č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
317/2009 Z.z. o PZ a OZ ...). V súlade s § 52 zákona č. 317/2010 Z.z. o PZ a OZ...vyhotovuje písomný záznam o hodnotení
PZ/OZ priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne najneskôr do konca školského roka ( v škol. roku 2018/2019 za
obdobie od 1.9.2018 do 31.8.2019).
Štruktúru kariérových pozícií v škole určí riaditeľ vo vnútornom predpise po prerokovaní v pedagogickej rade a po
prerokovaní so zriaďovateľom (august-september).
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Riaditeľ školy je povinný zanedbávanie povinnej školskej dochádzky oznámiť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa
trvalý pobyt (v súlade s § 5 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve....) a príslušnému
orgánu štátnej správy (ÚPSVaR). Konkrétne zadefinovať v školskom poriadku opatrenia vo výchove pri porušení školského
poriadku, ktoré sú v súlade s § 58 školského zákona, § 21 a § 22 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole.
Neprihlásenie na povinnú školskú dochádzku alebo 60 a viac neospravedlnených hodín v príslušnom kalendárnom roku, to je
priestupok na úseku školstva. Evidenciu neospravedlnených hodín, absenciu v škole hlásia školy obci a úradu práce – odboru
sociálnych vecí a rodiny, obec predvoláva zákonného zástupcu na prejednanie priestupku, prejednáva priestupok, vydáva

rozhodnutie alebo rozkaz o priestupku, obec oznamuje na políciu neospravedlnenú školskú dochádzku 100 a viac
neospravedlnených vyučovacích hodín.
Zákon č. 54/2018 Z.z., ktorý novelizuje zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve...upravuje
ustanovenia týkajúce sa riaditeľa. § 5 ods. 15 je doplnený o druhú vetu:
Riaditeľ rozhoduje o ukončení adaptačného vzdelávania PZ alebo OZ. Úkony riaditeľa a účastníka konania sa
v tomto konaní vykonávajú výlučne v listinnej podobe. Doklad sa zakladá do osobných spisov. Zákon nadobudol
účinnosť 15.marca 2018.
Určenie školského obvodu
Zákon č. 365/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Obec pri určení školského obvodu základnej školy zohľadní najmä
a) kapacitu školských budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, v ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie, a
kapacitu iných budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, ktoré sú svojím funkčným usporiadaním vhodné na
vzdelávanie,
b) b) dostupnosť a možnosti dopravnej obslužnosti územia obce, pre ktoré obec má určiť školský obvod,
c) primeranú vzdialenosť dochádzky žiaka do školy, ktorá neohrozí plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov
d) záujem obyvateľov obce s trvalým bydliskom v obci o vzdelávanie v štátnom jazyku a v jazyku národnostných
menšín na území obce.“.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2) Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode
základnej školy. Obec a susedné obce pri určení spoločného školského obvodu základnej školy zohľadnia skutočnosti podľa
odseku 1; územím obce sa v tomto prípade rozumie aj územie susedných obcí, pre ktoré sa má určiť spoločný školský obvod
základnej školy. Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy, ak je ohrozené plnenie
povinnej školskej dochádzky žiakov na území obce z dôvodu, že sa dohoda o spoločnom školskom obvode základnej školy
neuzatvorila alebo dohoda bola uzavretá bez zohľadnenia skutočností podľa odseku 1. Okresný úrad v sídle kraja pri rozhodovaní
o spoločnom školskom obvode základnej školy zohľadňuje skutočnosti podľa odseku 1. Ak bol spoločný školský obvod určený
na základe dohody, spoločný školský obvod zaniká po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá trvá najmenej do konca nasledujúceho
školského roka.“.
Od 1.1.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 365/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preto je v najbližšom
období potrebné prispôsobiť školské obvody základných škôl tak, aby od školského roka 2019/2020 zohľadňovali uvedené
zmeny.
Materské školy
S účinnosťou od 1. septembra 2017 MŠ vydáva osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania na základe
žiadosti zákonného zástupcu. V súlade s § 4 ods. 2 vyhlášky č. 326/2008 Z. z. materská škola vedie evidenciu vydaných
osvedčení. Osvedčenie sa v materskej škole vydáva na konci obdobia školského vyučovania s dátumom 30. jún príslušného
kalendárneho roku. V prípade, ak tento dátum vyjde napr. na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom, ktorý pripadne na
posledný pracovný deň pred týmto dátumom. Ak teda v niektorý školský rok pripadne 30. jún napr. na nedeľu, v tom školskom
roku sa osvedčenie vydá s dátumom 28. jún. Deti, ktorým bolo vydané osvedčenie, môžu navštevovať ďalej materskú školu až do
konca príslušného školského roku, t. j. do 31. augusta. Vydaniu osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. Rovnaké
osvedčenie získavajú deti absolvujúce bežnú materskú školu, ako aj deti absolvujúce špeciálnu materskú školu, alebo ktoré boli
vzdelávané v špeciálnej triede bežnej materskej školy.
https://www.minedu.sk/data/files/6206_osvedcenie-o-absolvovani-predprimarneho-vzdelavania.pdf
Upraviť v školskom poriadku MŠ vydávanie Osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania len na základe
žiadosti zákonného zástupcu.
Stanoviská a informatívne materiály pre MŠ nájdete na:
https://www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/ v časti Regionálne školstvo » Predprimárne vzdelávanie v
materských školách » Stanoviská a informatívne materiály.
Súčasným problémom SR je nedostatočná kapacita materských škôl. Niektoré obce v záujme zabezpečiť miesto v materskej škole
prednostne pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci ustanovujú pre riaditeľa materskej školy povinnosť prednostne prijať do
materskej školy dieťa, ktoré má trvalý pobyt v príslušnej obci. Takýto postup je nezákonný.
Školský zákon neupravuje kategorizáciu detí, t. j. zvýhodňovanie detí občanov, ktorí majú trvalý pobyt voči iným
obyvateľom, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci. Musí sa dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania.
Základné školy
Návrhy školského vzdelávacieho programu, informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu na nasledujúci školský rok predkladá riaditeľ školy na vyjadrenie príslušnej rade
školy a zriaďovateľovi na schválenie. Všetko odporúčame spracovať v písomnej forme.
V základných školách, ktorých súčasťou sú školské zariadenia (napr. školský klub, školská jedáleň, centrum voľného času)
je potrebné pripraviť návrh na ich činnosť v ďalšom roku, najmä návrh výchovného programu a predpokladané počty
žiakov.
Odovzdať prehľad o predbežnom zisťovaní záujmu o vyučovanie nábož. a etickej výchovy na nasledujúci školský rok
zriaďovateľovi v termíne do 15. júna.

Riaditeľ školy predloží zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie – návrhy na počty prijímaných žiakov
a počty tried po zápise detí do školy (§5 zákona 596/2003 Z. z.).
Riaditeľ riadi školu a zodpovedá za jej činnosť. Ako štatutárny orgán školy koná v jej mene vo všetkých veciach.
Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené chválením Rady školy.
Novela vyhlášky o základnej škole (vyhláška č. 320/2008 Z_. z. o základnej škole v znení vyhlášky 224/2011 Z.
z. , ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2015, v zbierke vyšla pod č. 203/2015 Z. z.
Vyhláška obsahuje najme tieto zmeny:
riaditeľ školy vydáva organizačný poriadok školy, v ktorom upraví organizačnú štruktúru školy, činnosti
a zodpovednosť pedagogických zamestnancov, OZ a iných zamestnancov. Organizačný poriadok sa zverejňuje na
viditeľnom mieste ( nemusí sa zverejňovať na web sídle školy, niektoré školy pristúpia na zmeny organizačného
poriadku, z dôvodu financovania, poklesu počtu žiakov a pod.). Zmenu je potrebné prerokovať v pedagogickej
rade a organizačný poriadok má byť schválený zriaďovateľom.
Informácia k zriadeniu nultého ročníka na základných školách
Pri zriaďovaní nultého ročníka treba dodržiavať dôsledne zákonnú požiadavku, že nultý ročník je určený len pre
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. V základných školách je možné a vhodné využívať aj možnosť zriadenia
špecializovanej triedy pre žiakov, ktorí nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah vzdelávania príslušného ročníka, na účely
kompenzácie chýbajúceho obsahu vzdelávania na nevyhnutne potrebný čas. Organizáciu vyučovania takejto triedy určí riaditeľ
podľa potrieb žiakov a podmienok školy.
Dotácie na školské stravovanie
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so ZMOS uverejnilo informácie k problematike dotácií na
školské stravovanie v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky v znení zákona č. 375/2018 Z. z. známe ako program „Bezplatné obedy“. ÚPSVaR SR poskytol prezentáciu
na:
https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1123577
Dodržiavať vyhlášku o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti a katalógov názvov odpadov a uzatvárania zmlúv
o odpadoch s odberateľmi uvedenými v zozname na RVaPK Svidník, resp. firmami, ktoré odoberajú kuchynský odpad. (č.
366/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti(v znení č. 246/2017 Z. z., 321/2017 Z. z., 378/2018 Z. z.)
VYHLÁŠKA č. 101/2019
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 4. apríla 2019, zverejnilo vyhlášku, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 525/2007 Z. z.
o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje zmeny v Čl. I § 2 odsek 4, v § 5 ods. 6, v § 5 ods. 8.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.
Platná legislatíva
Dodržiavať zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ustanoviť zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov aj
v súlade s európskym nariadením č. 2016/679 GDPR. Dôsledne konzultovať s odborníkom ochranu osobných údajov, ktorý
spracuje komplexný audit ochrany osobných údajov a navrhne potrebné zmeny v postupoch, v dokumentoch a opatrenia.
Všetky potrebné informácie ohľadom povinností školy podľa zákona 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobností
orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) môžete nájsť na stránke Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.
Podľa § 5 ods.3 a 4 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve....je riaditeľ školy orgánom štátnej správy a vykonáva štátnu
správu v prvom stupni. Riaditeľ školy vydáva rozhodnutia podľa § 5 ods.3 a 4 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
okrem rozhodnutí o pokarhaní riaditeľom, podmienečnom vylúčení a pochvaly riaditeľom vždy ako elektronické úradné
dokumenty. Doručovanie vydaných elektronických úradných dokumentov do elektronických schránok rodičov vykonáva
riaditeľ školy
Centrálne úradné doručovanie
Do pozornosti dávame Metodické usmernenie k zabezpečeniu ochrany osobných údajov vo svojich informačných
systémoch v zmysle nariadenia EPaR EÚ (GDPR) a nového zákona o ochrane osobných údajov č. 2017-17650:1-66AA
z MŠVVaŠ zo dňa 15.12.2017. Taktiež Usmernenie MŠVVaŠ pre školy a ŠZ ohľadom poskytovania osobných údajov detí,
žiakov a poslucháčov tretím stranám č. 2018-4053/11379:1-460A zo dňa 1. marca 2018.*
Riaditeľ MŠ, ZUŠ, JŠ nie je orgánom verejnej moci. Riaditelia týchto škôl (podľa §5 ods. 5,6,13,14 nerozhodujú v rámci
správneho konania a na ich rozhodovanie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Upozornenie:
Riaditeľ školy v prípade rozhodovania o ukončení adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagóga vykonáva správne
konanie podľa zákona o štátnej správe v školstve výlučne len v listinnej podobe.
Postavenie správneho orgánu nemá nikdy škola, ale len jej riaditeľ.

