
ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR

NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

 Organizácia školského roka

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 

150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. 

z.“) a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 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 neskorších predpisov vydáva nasledovné pokyny k organizácii školského roka

2022/2023.

Obdobie školského vyučovania

a. Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022

(pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023

(utorok).

b. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (stredu)

a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

Dokument „Zelená otvoreným školám“  vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR,

vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra

školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „rozhodnutie ministra školstva“). 

Tento  dokument  sa  vzťahuje  na  všetky  materské,  základné  a  stredné  školy,  všetky  typy

špeciálnych  škôl,  odborné  učilištia  a  praktické  školy,  jazykové  školy,  základné  umelecké

školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS,  CPPPaP,  CPP  a ŠCPP)

bez  ohľadu  na  zriaďovateľa.  Dokument  je  určený  aj  pre  zariadenia  predprimárneho

vzdelávania (tzv. nesieťové zariadenia), ktoré sú zapísané v registri zariadení predprimárneho

vzdelávania. 

Bezpríznakovosť

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie

v školách a školských zariadeniach  za  účelom  zaistenia  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia

detí  a žiakov  podľa  §  152  písm.  c)  zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní



(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), a tak

zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského

zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa

nepočítajú). V prípade,  že  rodič  nepredloží  „Písomné  vyhlásenie  o bezpríznakovosti“,

dieťa/žiak  sa  považuje  za  príznakového,  a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného

lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode

rodiča  do  školy  a  nepredložil  „Písomné  vyhlásenie  o  bezpríznakovosti“,  je  potrebné

dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. 

Izolačná miestnosť 

Škola a školské zariadenie má zriadenú izolačnú miestnosť s priamym vetraním, ktorá slúži

na umiestnenie osoby s príznakmi COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia.

Ospravedlnenie neprítomnosti 

Podľa rozhodnutia   ministra   školstva  rodič  môže  svojím  rozhodnutím   ospravedlniť

žiaka   na  5   po   sebe   idúcich  vyučovacích  dní/dieťa  s  povinným predprimárnym

vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z

dôvodu ochorenia.  

Pri absencii viac ako 5 (žiak)/7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu

ochorenia musí (žiak)/ (dieťa s PPV) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára

pre  deti  a  dorast,  ktorý  má  vedomosť  o  prebiehajúcom  ochorení  (bez  obmedzenia  počtu

ospravedlnení počas školského roka).  

Rodičia  detí  s  nepovinným  predprimárnym  vzdelávaním  „Potvrdenie  od  lekára“

nepredkladajú.  Potvrdenie  od  lekára  môže  byť  škole  alebo  rodičovi  zaslané  aj  e-mailom;

pokiaľ  lekár  nevie  potvrdenie  zaslať  e-mailom,  môže  lekár  o  ňom  školu  informovať

telefonicky. 

Ošetrovné člena rodiny (OČR)  

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení

vyučovania v triede alebo  vo  viacerých  triedach  žiaka  do  11  rokov,  alebo  ak  žiak

vyžaduje  celodenné  ošetrovanie  na  základe  potvrdenia všeobecného lekára pre deti  a

dorast. 



Rodič   môže   zažiadať   o  OČR  priamo   na   webovej   stránke   Sociálnej   poisťovne

https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr.  Ak rodič nechá žiaka doma na základe

vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.  

Na  základe  rozhodnutia  ministra  školstva  škola  oznamuje  územne  príslušnému  RÚŠS

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. RÚŠS tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo

dňa ich oznámenia školou. 

Povinnosť informovať o ohniskách nákazy na COVID-19 

Ak výskyt ochorenia COVID-19 na školách rastie (10 % žiakov pozitívnych na ochorenie

COVID-19 z celkového počtu žiakov školy) a RÚVZ určí, že ide o ohnisko nákazy, riaditeľ

školy  je  povinný informovať Ministerstvo školstva,  vedy,  výskumu a športu SR o určení

ohniska  nákazy  COVID-19  v  danej  škole  prostredníctvom  e-mailu  covid19@minedu.sk

najneskôr nasledujúci deň po určení RÚVZ. 

Izolácia a karanténa 

Izolácia 

Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia

trvá  po  dobu  5  dní,  pokiaľ  sa  počas  posledných  24  hodín  izolácie  nevyskytnú  klinické

príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických

príznakov ochorenia. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov.

Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie. Po ukončení 5-dňovej izolácie je

osoba  povinná  mať  ďalších  5  dní  prekryté  horné  dýchacie  cesty  respirátorom  FFP2.

Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci po skončení izolácie v

škole a v školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.  

Karanténa 

- Karanténa  je  pre  osobu,  ktorá  prišla  do  úzkeho  kontaktu  s  osobou  pozitívnou  na

COVID-19. Úzky kontakt zostáva  v  karanténe   iba  vtedy,  ak  jeho  všeobecný

lekár  posúdi  karanténu  ako  potrebnú  (zo  zreteľov  hodných epidemiologických

dôvodov, ktorými sú najmä dlhodobý úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie,

ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku) a zároveň, ktorá prišla do úzkeho



kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, a to počas

obdobia dvoch dní:  

- pred dňom odberu vzorky biologického materiálu do skončenia izolácie alebo 

- pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia u osoby do skončenia jej

izolácie. 

Karanténa končí  pri  bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch.  V prípade výskytu klinických

príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje všeobecného lekára

pre deti  a dorast.  Ak sa  rodič nedokáže skontaktovať so  všeobecným  lekárom  svojho

dieťaťa,   postupuje   podľa   manuálov   zverejnených   na   webovej   stránke:

https://pediatridetom.sk/ 

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom/rúškom 

Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí mať

v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty.  

Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne

prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.  

Ranný filter

Materská  škola  povinne  vykonáva ranný filter  podľa  §  24  ods.  9  písm.  a),  b)  zákona  č.

355/2007  Z.  z.  o  ochrane,  podpore  a  rozvoji  verejného  zdravia  a  o  zmene  a  doplnení

niektorých zákonov. 

Oznam vstupu do priestorov školy a školského zariadenia 

Škola  a  školské  zariadenie  zverejnení  „Oznam  vstupu  do  priestorov  školy  a  školského

zariadenia“ na vchodových dverách a webovom sídle školy.

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania 

Na základe rozhodnutia ministra školstva v období školského vyučovania môže riaditeľ školy

podľa § 150 ods. 5 školského  zákona  poskytnúť  žiakom  jednej  triedy  alebo  žiakom

viacerých  tried  z  dôvodu  podozrenia  na  výskyt  COVID-19 voľno viac ako päť dní so

súhlasom zriaďovateľa. 

Riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia poskytne

voľno  žiakom jednej  triedy  alebo  žiakom viacerých  tried  a  túto  skutočnosť  bezodkladne

https://pediatridetom.sk/


oznámi  rodičom  formou  oznamu  zverejneného  spôsobom,  ktorý  určí  škola  (napr.

prostredníctvom webového sídla školy, Edupage, písomným oznámením, apod.). 

Prehľad právnych predpisov a rezortných predpisov vydaných od 1.1.2021

Zákony

a. Novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov:

• zákon č. 127/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(účinnosť od 1. 9. 2021)

• zákon č. 271/2021 Z. z., 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok IV; účinnosť 

od1. 1. 2022)

• zákon č. 273/2021 Z. z., 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 (účinnosť od 10. 7. 2021)

• zákon č. 415/2021 Z. z., 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 (účinnosť väčšiny ustanovení od 1. 

1. 2022; časť ustanovení účinná od 19. 11. 2021, od 1. 4. 2022, 1. 9. 2022, 1. 9. 2023, 1. 9. 

2024)

• zákon č. 2/2022 Z. z., 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 (účinnosť od 15. 1. 2022)

• zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

(novelizačný článok XIII, účinnosť od 30. 3. 2022)

• zákon č. 176/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní 

dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a  dopĺňajú niektoré zákony 

(novelizačný článok III; účinnosť od 1. 6. 2022)

b. Novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 



o zmene a doplnení niektorých zákonov:

• zákon č. 271/2021 Z. z., 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinnosť od 1. 1. 2022)

• zákon č. 273/2021 Z. z., 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 (novelizačný článok II; účinnosť 

od10. 7. 2021)

• zákon č. 310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých 

opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení 

zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok 

XVI; účinnosť od 1. 1. 2022) 15

• zákon č. 415/2021 Z. z., 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 (novelizačný článok III; účinnosť 

väčšiny ustanovení od 1. 1. 2022, časť ustanovení účinná 1. 9. 2023)

• zákon č. 488/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony (novelizačný článok II; účinnosť od 1. 1. 2022)

• zákon č. 507/2021 Z. z., 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 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 1. 2022)

• zákon č. 272/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní 

dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

(novelizačný článok II;účinnosť od 1. 6. 2022)

c. Novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských

zariadení:

• zákon č. 271/2021 Z. z., 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok II; účinnosť od 

1. 1. 2022)



• zákon č. 273/2021 Z. z., 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 (novelizačný článok III; účinnosť 

väčšiny ustanovení od 10. 7. 2021, časť ustanovení účinná od 1. 1. 2022)

• zákon č. 415/2021 Z. z., 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 (novelizačný článok IV; účinnosť od

2. 1. 2022)

• zákon č. 507/2021 Z. z., 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 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (novelizačný článok II; 

účinnosť od 1. 1. 2022)

d. Novely zákona č. 138/2019 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

• zákon č. 271/2021 Z. z., 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok VII; účinnosť 

od 1. 1. 2022)

• zákon č. 414/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinnosť od 1. 1. 2022)

• zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

(novelizačný článok XXXIII, účinnosť od 30. 3. 2022)16

• zákon č. 128/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinnosť od 1. 9. 2022)

e. Novela zákona č. 61/2015 Z. z., o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov:

• zákon č. 413/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 

Z. z. (účinnosť od 1. 1. 2022)

Nariadenia vlády

a. Nariadenie vlády SR č. 460/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 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

(účinnosť väčšiny ustanovení od 1. 1. 2022, účinnosť niektorých ustanovení od 2. 1. 2022)

b. Nariadenie vlády SR č. 32/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej

republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti (účinnosť od 8. 2. 2022)

Vyhlášky

a. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 329/2021 

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 v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 9. 

2021 a 1. 10. 2021)

b. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 420/2021 

Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 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 (účinnosť od 19. 11. 2021; vyhláška 

č. 292/2019 Z. z. bola od 7. 6. 2022 zrušená vyhláškou č. 202/2022 Z. z.)

c. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 525/2021 

Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. (účinnosť od 

1. 1. 2022)

d. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 526/2021 

Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (účinnosť od 1. 1. 2022)

e. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 527/2021 

Z. z. o edukačných publikáciách (účinnosť od 1. 1. 2022)

f. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 

Z. z. o materskej škole (účinnosť od 1. 1. 2022)

g. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 542/2021 

Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach (účinnosť od 1. 1. 2022)

h. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 

Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii (účinnosť od 1. 2. 2022; jedno 

ustanovenie od 1. 9. 2022)



i. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 22/2022 Z.

z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (účinnosť od 1. 2. 2022)17

j. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2022 Z.

z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 

Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 1. 2022) k. Vyhláška

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 24/2022 Z. z. o 

zariadeniach poradenstva a prevencie (účinnosť od 1. 1. 2023)

l. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 68/2022 Z.

z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii 

(účinnosť od 15.3. 2022) m. Vyhláška Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 164/2022 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva, školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji 

(účinnosť od 1. 6. 2022) n. Vyhláška Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 163/2022 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky 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. 

(účinnosť od 30. 5. 2022) o. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 202/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie 

najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl (účinnosť od 7. 6. 2022)

p. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 206/2022 

Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. 

o zariadení školského stravovania (účinnosť od 1. 7. 2022)

q. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.223/2022 

Z. z. o základnej škole (účinnosť od 1. 7. 2022) r. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole (účinnosť od 1. 7. 

2022)

Rezortné predpisy a Smernice

• Smernica č. 5/2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 33/2020 o didaktických

prostriedkoch

• Smernica č. 15/2021 o postupe pri morálnom oceňovaní

• Smernica č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu

• Smernica č. 32/2021 o organizácii regionálneho úradu školskej správy



• Smernica č. 34/2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky č. 33/2020 o didaktických prostriedkoch v znení 

neskorších vnútorných aktov riadenia

• Smernica č. 47/2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky č. 47/2017, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní 

finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií

• Smernica č. 51/2021, ktorou sa mení smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky č. 15/2021 o postupe pri morálnom oceňovaní

• Smernica č. 52/2021 o školskom úrade a prenesenom výkone štátnej správy v školstve

• Smernica č. 54/2021, ktorou sa menia niektoré smernice v súvislosti so zriadením

regionálnych úradov školskej správy 18

• Smernica č. 55/2021 o postupe pri predkladaní požiadaviek na osobné náklady asistenta

učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

• Smernica č. 58/2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 23/2017 o súťažiach

• Smernica č. 1/2022 o edukačných publikáciách

• Smernica č. 3/2022, ktorou sa dopĺňa smernica č. 19/2017 o organizovaní  lyžiarskeho 

výcviku a snoubordingového výcviku

b. Príkazy ministra

• Príkaz ministra č. 16/2021, ktorým sa zriaďuje Komisia Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky pre morálne oceňovanie

• Príkaz ministra č. 40/2021, ktorým sa dopĺňa metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy

• Príkaz ministra č. 50/2021, ktorým sa menia niektoré vnútorné akty riadenia v súvislosti so 

zriadením regionálnych úradov školskej správy

• Príkaz ministra č. 56/2021, ktorým sa zrušuje Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri 

predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre 

žiakov so zdravotným znevýhodnením

• Na základe príkazu ministra č. 7/2022 dochádza od 1. 7. 2022 k zlúčeniu viacerých 

organizácií zriadených ministerstvom školstva do jednej organizácie s názvom Národný 

inštitút vzdelávania a mládeže. Zlúčené budú tieto organizácie: Štátny pedagogický ústav 

(ďalej len „ŠPÚ“), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (ďalej len „IUVENTA“), 

Národný ústav certifikovaných meraní (ďalej len „NÚCEM“).

Odporúčanie

• priebežne sledovať metodické usmernenia a informatívne materiály v oblasti základného 



vzdelávania vypracované podľa aktuálneho právneho stavu.

Zdroje informácií a podporné materiály

• Zákony – konsolidované znenie

• Zmeny v novele zákona č 245/2008 Z. z. od 1. 1. 2022 v oblasti základného vzdelávania

• Zmeny v novele zákona č. 596/2003 Z. z. od 1. 1. 2022 v oblasti základného vzdelávania

• Vyhlášky

• Nariadenia vlády č. 460/2021 Z. z., č. 32/2022 Z. z.

• Rezortné predpisy

• Zlúčenie Slovenskej pedagogickej knižnice s Metodicko-pedagogickým centrom

Predprimárne vzdelávanie

Priority/odporúčania

a. Odporúča sa priebežne sledovať:

• aktuality a stanoviská a informatívne materiály vypracované podľa aktuálneho právneho

stavu,

• odporúčané metodické materiály na podporu výchovno-vzdelávacej činnosti zverejňované

na webovom sídle priamo-riadenej organizácie ministerstva školstva.

b. Pri výchove a vzdelávaní detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, vrátane detí

v individuálnom vzdelávaní, sa odporúča adaptovať ciele a obsah vzdelávania na základe 

potrieb detí, v súlade s princípom vyrovnávania šancí pri vstupe na primárny stupeň 

vzdelávania, s rešpektovaním variability detí.

c. Pri výchove a vzdelávaní detí s odlišným materinským jazykom sa odporúča podporovať

materinský jazyk dieťaťa a venovať zvýšenú pozornosť osvojovaniu vyučovacieho jazyka.

Odporúča sa individuálny prístup k deťom s odlišným materinským jazykom a využívanie

efektívnych komunikačných stratégií vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

d. V národnostných materských školách pri osvojovaní slovenského jazyka postupovať 

v súlade s Metodickým listom na osvojovanie štátneho – slovenského jazyka v materských 

školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín.

e. Podporovať počiatočnú čitateľskú gramotnosť detí materských škôl ako prípravu detí

na čítanie v prvom ročníku základnej školy uplatňovaním špecifických metód, podnetným

literárnym prostredím, napomáhaním aktívnemu počúvaniu detí a ich komunikovaniu

s porozumením.

f. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti:



• viesť deti k rozvíjaniu prosociálneho správania bez negatívnych postojov a predsudkov,

• uplatňovať integráciu vzdelávacích oblastí;

• využívať hru ako základný výchovno-vzdelávací prostriedok aktivizácie detí k učeniu sa,

získavaniu a využívaniu informácií, sebarealizácii, sebakontrole, sebazdokonaľovaniu,

sebaregulácii, sebareflexii, 

• aktívne podporovať rozvoj sociálnej a finančnej gramotnosti detí,

• vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania bez akýchkoľvek foriem

diskriminácie a segregácie,

• podporovať rozvíjanie hodnotiaceho a kritického myslenia uplatňovaním dostupných

metód, napomáhaním vyjadrenia vlastného názoru, získavaním, porovnávaním

a zhodnotením informácií.

g. Podporovať rôznymi aktivitami, činnosťami pre deti, zákonných zástupcov a širokú 

verejnosť

Deň materských škôl na Slovensku, ktorým je 4. november, deň založenia prvej detskej 

opatrovne na území Rakúsko-Uhorska.

h. Podporovať materské školy pri implementácii programu Aflatoun a využívať možnosti

vzdelávania PZ MŠ v oblasti rozvoja sociálnej a finančnej gramotnosti a jej prepájania

s udržateľným rozvojom.

i. Nadväzovať a rozvíjať partnerské vzťahy MŠ s inštitúciami predprimárneho vzdelávania v 

zahraničí aj v rámci aktivít profesijných organizácií, zapájať sa do medzinárodných projektov 

a partnerstiev v oblasti predprimárneho vzdelávania aj prostredníctvom medzinárodného 

programu partnerstvo škôl eTwinning.


