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Č: OU-PO-OS1-2017/005507-010                                          Prešov 18. 08. 2017 

 

 

ORGANIZAČNÝ POKYN Č. 4/2017  PRE RIADITEĽOV A ZRIAĎOVATEĽOV STREDNÝCH ŠKÔL  PRE 
ŠKOLSKÝ ROK 2017/18 
V súlade s § 11 ods. 5 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 Okresný úrad Prešov, odbor školstva vydáva 

tento pokyn pre riaditeľov a zriaďovateľov stredných škôl v územnej pôsobnosti kraja. 
 

Zmeny právnych noriem a iné zmeny dokumentov. 

  

1. Zákon č. 56/2017 Z. z. zo 7. februára 2017, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelá-

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

iných zmien, § 33 odsek 10 znie: „(10) V stredných odborných školách možno zriadiť spoločnú triedu 

pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo spoločnú triedu pre niekoľko príbuzných učebných 

odborov.“. 

2. Zákon č. 57/2017 Z. z. zo 7. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

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

ších predpisov.  

3. Zákon č. 177/2017 Z. z. zo 14. júla 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (okrem iných zmien sa definuje sa 

zánik výkonu funkcie riaditeľa školy a ustanovenie žiackej školskej rady). 

4. Zákon č. 178/2017 Z. z. zo 14. júla 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Okrem iných zmien, § 66 odsek 5 znie: „(5) 

Orgán miestnej štátnej správy v školstve zabezpečí, aby riaditelia stredných škôl v jeho územnej pôsob-

nosti určili na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania uchádzača termíny v čase od 25. 

marca do 15. apríla tak, aby sa termíny tohto overenia na jednotlivých stredných školách nezhodovali.“. 

5. Zákon č. 182/2017 Z. z. z 20. júna 2017, ktorým sa mení zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základ-

ných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony (596/2003 a 245/2008).  

6. Vyhláška MŠVVŠ SR č. 185/2017 Z. z. z 29. júna 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVŠ SR 

č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení 

vyhlášky č. 231/2013 Z. z.  

7. Nariadenie vlády SR č. 202/2017 Z. z. z 24. júla 2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlá-

dy SR č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme. 
8. !Pozor! podľa § 53 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave  

v znení neskorších predpisov sa SOŠ, SPŠ, SUŠ, SPgŠ, PaSA, stávajú typom strednej odbornej ško-

ly s prívlastkom, strednej priemyselnej školy s prívlastkom, strednej umeleckej školy s prívlas-

tkom najneskôr do 31. augusta 2018!  Prívlastok sa určuje podľa charakteristiky skupiny odborov 

vzdelávania, študijného odboru alebo učebného odboru v ktorých škola poskytuje odborné vzdelávanie 

a prípravu. Prívlastok musí byť vyjadrený stručne. Typy stredných odborných škôl sú: SOŠ 

s prívlastkom, SPŠ s prívlastkom, SUŠ s prívlastkom, stredná zdravotnícka škola, obchodná akadémia, 

hotelová akadémia, (policajná stredná odborná škola, stredná škola požiarnej ochrany).  

Zmena názvu školy sa musí uskutočniť zmenou v sieti škôl a školských zariadení podľa § 18 zákona              

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Účast-

níkom konania vo veci zmeny v sieti je zriaďovateľ. 

9. Na stránke http://www.minedu.sk/data/att/11921.pdf je zverejnené Usmernenie pre riaditeľov 

škôl a školských zariadení vo veci overovania profesijných kompetencií pedagogickým zamest-

nancom a odborným zamestnancom a uznávania takto získaných kreditov. 

10. Katalóg cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku schválený pod číslom 2016-

25786/49974:1-10B0 s účinnosťou od 1. septembra 2018, nahradí súčasný katalóg účinný od 1. 

septembra 2013, je zverejnený na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk. 
 

 

http://www.minv.sk/
http://www.minedu.sk/data/att/11921.pdf
www.statpedu.sk.
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1. ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA  
Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Škol-

ské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda). Školské vyučovanie         

v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok). 

 

2. MATURITA 
2.1 Opravné termíny MS 2017  

5. september 2017 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra. 

6. september 2017 (streda) – cudzie jazyky. 

7. september 2017 (štvrtok) – matematika. 
 

2.2 !Pozor! Všetky stredné školy, na ktorých sa bude konať opravná MS IČ v septembrovom termíne 

2017, zašlú vyplnenú tabuľku (príloha k organizačnému pokynu) s celkovými počtami žiakov podľa jednotli-

vých predmetov, na OÚ OŠ Prešov.                                                        Termín do 23.09.2017. 
 

2.3 Riadny termín MS 2017/2018 

Termíny EČ a PFIČ MS  13.03.2018 – SJL 

     14.03.2018 – CUJ  

     15.03.2018 – MAT 

     16.03.2018 – UJL 

 

2.4 Náhradný termín EČ a PFIČ 10.04.2018 – 13.04.2018 
 

2.5 Termíny ústnej formy IČ MS   21.05.-25.05.2018 – Gymnáziá 

      28.05.-01.06.2018 – Gymnáziá a SOŠ 

     04.06.-08.06.2018 – SOŠ   

Riaditeľom stredných odborných škôl odporúčame dôsledne a v dostatočnom časovom predstihu predkladať 

stavovským a profesijným organizáciám na vyjadrenie obsah odbornej zložky maturitnej skúšky, obsah záve-

rečnej skúšky a obsah absolventskej skúšky.  
 

2.4 Opravné termíny EČ a PFIČ MS 2017/18 

4. september 2018 – 7. september 2018. 

 

3. ŠTÁTNE VZDELÁVACIE PROGRAMY,   NORMATÍVY MTaPZ 
- MŠVVŠ SR schválilo dodatok č. 3 k ŠVP pre gymnáziá pod č. 2017-10181/29472:1-10B0 s platnosťou od 1. 

septembra 2017. Dodatok je zverejnený na webovom sídle ministerstva v časti Aktuálne témy. 

- MŠVVŠ SR vydalo dodatky k nasledovným ŠVP pre odborné vzdelávanie a prípravu platné od 1.septembra 

2017: 

1. Dodatok č. 1 pre skupinu odborov 11 

2. Dodatok č. 2 pre skupinu 21 

3. Dodatok č. 2 pre skupinu 22 

4. Dodatok č. 4 pre skupiny 23,24 

5. Dodatok č. 1 pre skupinu 25 

6. Dodatok č. 4 pre skupinu 26 

7. Dodatok č. 3 pre skupinu 27 

8. Dodatok č. 4 pre skupinu 28 

9. Dodatok č. 4 pre skupinu 29 

10. Dodatok č. 3 pre skupinu 31 

11. Dodatok č. 2 pre skupinu 32 

12. Dodatok č. 3 pre skupinu 33 

13. Dodatok č. 3 pre skupinu 34 

14. Dodatok č. 3 pre skupinu 36 

15. Dodatok č. 3 pre skupinu 37 

16. Dodatok č. 3 pre skupinu 39 

17. Dodatok č. 4 pre skupinu 42, 45 

18. Dodatok č. 2 pre skupinu 43 

19. Dodatok č. 4 pre skupinu 62, 63, 64 

20. Dodatok č. 1 pre skupinu 68 

21. Dodatok č. 1 pre skupinu 72 

22. Dodatok č. 1 pre skupinu 75 

23. Dodatok č. 3 pre skupinu 76 

24. Dodatok č. 2 pre skupinu 82, 85 

Uvedené dodatky sú zverejnené na webovom sídle ŠIOV. 

- MŠVVŠ SR vydalo nasledovné normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre odbory 

vzdelávania SOŠ a konzervatórií: 

1. 2493 L 

2. 2561 M  

3. 2563 Q  

4. 2839 Q 

5. 3231 M  

6. 3243 K  

http://www.minv.sk/
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7. 3247 K 

8. 3248 L 

9. 3274 H 

10. 3758 K 

11. 3762 H 

12. 3764 Q 

13. 3766 H 

14. 3778 K 

15. 3968 M 

16. 4220 Q 

17. 7670 M 

18. 8233 M 01 

19. 8258 Q 

20. 8259 Q 

21. 8267 M 

22. 8273 M 

23. 8275 Q 

24. 8278 M 

25. 8288 M 01 

26. 8288 M 02 

27. 8288 M 03 

28. 8288 M 04 

29. 8288 M 05 

30. 8288 M 06 

31. 9245 M 

32. 8227 Q 

33. 8227 Q 01 

34. 8227 Q 02 

35. 8227 Q 03 

Normatívy MTPZ sú zverejnené na webovom sídle ŠIOV. 

 
4. PRIJÍMANIE ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE V STREDNEJ ŠKOLE – žiaci zo zahraničia 
V praxi sa stáva, že niektorí žiaci, ktorí sa hlásia na štúdium na strednej škole, absolvovali vzdelávanie na 

základnej škole v zahraničí. V tejto súvislosti môže nastať dvojaká situácia. 

1. Môže ísť o žiaka, ktorý mal povolený osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky a dochádzal do 

kmeňovej školy pravidelne vykonávať komisionálne skúšky za každý ročník alebo za stupeň vzdelania. 

V takom prípade má vykonané komisionálne skúšky aj za 9.ročník, vysvedčenie mu vydáva kmeňová škola 

(podľa  § 25 školského zákona).  

2.  Môže ísť o žiaka, ktorý ukončil základné vzdelávanie v zahraničí bez toho, aby vykonával komisionálne 

skúšky  v SR (napr. pri dlhodobom pobyte v zahraničí, cudzinec a pod.). V takom prípade je potrebné, aby 

zákonný zástupca požiadal o uznanie jeho dokladu o vzdelaní na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja, t. j. 

v Prešovskom kraji na Okresnom úrade Prešov, odbore školstva, ktorý má kompetenciu uznávať rovnocennosť 

dokladov o vzdelaní vydávaných základnými školami a strednými školami v zahraničí (zákon č. 422/2015 Z. 

z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií). Až na základe rozhodnutia o uznaní 

dokladu o vzdelaní môže riaditeľ strednej školy považovať takého žiaka za žiaka, ktorý má ukončené základné 

vzdelanie. Riaditeľ strednej školy nemá žiadnu kompetenciu sám uznať/neuznať doklad o základnom 

vzdelaní získanom v zahraničnej škole!  

Uznanie dokladu o vzdelaní okresným úradom neznamená, že žiak bude automaticky prijatý do stred-

nej školy! Deťom cudzincov sa poskytuje výchova a vzdelávanie za tých istých podmienok ako občanom SR.  

Okresný úrad Prešov, odbor školstva môže niektorým žiadateľom o uznanie dokladu o vzdelaní uložiť vyko-

nať rozdielovú skúšku, pričom spolupracuje so strednými školami v územnej pôsobnosti kraja. Oprávnenie 

určiť školu a vymenovať skúšobnú komisiu má okresný úrad v sídle kraja.  

 

5. PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY – neprijatý žiak ani po 2. kole PS   
V prípadoch že žiaci  ktorí neboli ani po ďalšom termíne prijatí na štúdium na strednej škole a žiakom, ktorí  si 

po úspešnom skončení deviateho ročníka základnej školy nepodali prihlášku na štúdium do strednej školy a 

nemajú splnenú povinnú školskú dochádzku, Okresný úrad Prešov, odbor školstva zabezpečí po prerokovaní 

so zákonným zástupcom žiaka a príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom plnenie povinnej 

školskej dochádzky v strednej škole (§ 71 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon) týmto postupom: 

1. Zákonný zástupca žiadosťou požiada Okresný úrad Prešov, odbor školstva o určenie strednej školy, 

v ktorej žiak bude plniť povinnú školskú dochádzku (PŠD) - bez špecifikácie strednej školy a učebné-

ho/študijného odboru. V žiadosti uvedie základné údaje žiaka – meno, priezvisko, rodné číslo.   

2. K žiadosti priloží minimálne 

- kópie vysvedčení za 8. ročník a 9. ročník základnej školy,  

- kópie všetkých rozhodnutí o neprijatí na štúdium zo stredných škôl, na ktorých sa zúčastnil prijíma-

cích skúšok, 

- ak sa zákonný zástupca žiaka odvolal voči neprijatiu, tak aj kópie rozhodnutí z 2. stupňového odvo-

lania   

http://www.minv.sk/
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3. Po posúdení aj ďalších určujúcich podmienok okresný úrad určí žiakovi konkrétnu strednú školu 

a konkrétny učebný/študijný odbor na plnenie PŠD. Zákonný zástupca potom vyplní a zašle komplet-

ne vyplnenú prihlášku na už určenú strednú školu a učebný/študijný odbor a dohodne s riaditeľom tej-

to školy zápis žiaka (odovzdá aj zápisný lístok).  

!Pozor! Okresný úrad Prešov, odbor školstva, neumiestňuje žiakov základných škôl, ktorí dovŕšili 16. rok 

veku a splnili povinnú školskú dochádzku na základnej škole (desiaty rok školskej dochádzky)! 

 
6. ŠTATISTIKA 
Všetky súbory, manuály, odporúčania a harmonogramy si stiahnete z webového sídla CVTI Bratislava na ad-

rese http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-skol-

msvvs-sr.html?page_id=9989  

6.1 Škol (MŠVVŠ SR) 2 – 01 – príloha k výkazu o strednej škole o prospechu a dochádzke (za predchádza-

júci školský rok) 

Stredné školy spracovávajú výkaz Škol 2-01 o prospechu a dochádzke žiakov stredných škôl internetovou 

aplikáciou na adrese http://v2p.svsbb.sk za denné štúdium. Postup práce je popísaný v užívateľskej príručke, 

ktorá je k dispozícii vo web aplikácii.  Prihlasovacie meno je IČO školy, heslo je skola.  Aplikácia bude 

k dispozícii od 26.08.2017.    

6.2 Škol(MŠVVŠ SR) 2-01 - výkaz o strednej škole 

Odporúčame vytlačiť smernicu k výkazu 2-01 platnú od 1. septembra 2017, kde sú vyznačené zmeny 

v zisťovaných údajoch.  

!Pozor! Zmena v odd. XI - stĺpec s29 názov na „zmluva o budúcej zmluve“ a nový stĺpec s34 s názvom „počet 

žiakov s učebnou zmluvou“. 

6.3 Ostatné výkazy Škol (MŠVVŠ SR) 18–01, 19-01, 29-01, Ikt 1-01, 17-01, 26-01, 10-01, 31-92, Úr 1-01 

vyplňujete podľa harmonogramu a spôsobu spracovania v súlade s jednotlivými pokynmi. 

 

7. EDUZBER  
Zašleme samostatný pokyn k zberu údajov pre normatívne financovanie 2018. 

 
8. POSKYTOVANIE VOĽNA ŽIAKOM  
V zmysle § 150 ods. 5 školského zákona a vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školské-

ho roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických ško-

lách, na odborných učilištiach a na jazykových školách môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom školy v období 

školského vyučovania najviac 5 dní voľna. Podľa uvedených právnych predpisov riaditeľ môže poskytnúť 

voľno zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových. O poskytnutí voľna je potrebné písom-

ne informovať zriaďovateľa a Okresný úrad, odbor školstva Prešov pred dňom poskytnutia voľna (možno in-

formovať aj mailom). Voľno sa poskytuje žiakom, nie zamestnancom.  

Kontaktný odborný zamestnanec: Mgr. Mária Halecká, e-mail: maria.halecka@minv.sk v kópii aj na 
jan.balaz4@minv.sk  
 
9. VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA  
V zmysle §11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný informovať o voľných pracovných 

miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov aj na webovom sídle Okresného úradu  

Prešov odboru školstva. 

Kontaktný odborný zamestnanec: PaedDr. Peter Richman, e-mail: peter.richman@minv.sk v kópii aj na 

jan.balaz4@minv.sk  

 
10. VZDELÁVACIE POUKAZY 
Riaditeľ školy je povinný vydať vzdelávacie poukazy všetkým žiakom a údaje zadať na server. Prí-

slušný zriaďovateľ doručí protokol o vzdelávacích poukazoch na Okresný úrad Prešov odbor škol-

stva. Postup a termíny budú zverejnené na www.vykazy.sk  – Vzdelávacie poukazy. 
 

 

 

http://www.minv.sk/
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-sr.html?page_id=9989
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-sr.html?page_id=9989
http://v2p.svsbb.sk/
mailto:maria.halecka@ksupo.sk
mailto:jan.balaz4@minv.sk
peter.richman@minv.sk
mailto:jan.balaz4@minv.sk
http://www.vykazy.sk/
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11. ŠKOLSKÉ  STRAVOVANIE 
!Pozor zmena! 

Kontaktný odborný zamestnanec: Mgr. Mária Smetanková, e-mail: maria.smetankova@minv.sk 
 
12. SÚŤAŽE  
Predmetové súťaže a olympiády, iné súťaže 

V zmysle § 11 ods. 7 a 9 zákona č. 596/2003 Z. z. Okresný úrad Prešov organizuje, koordinuje a finančne 

zabezpečuje okresné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsob-

nosti a predmetové olympiády žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti. Pri organizácii 

súťaže sa organizátori riadia platnou legislatívou, a to predovšetkým: Metodickým pokynom Okresného úradu 

Prešov, odboru školstva č. 1/2017, Smernicou MŠ VVŠ SR č. 23/2017 o súťažiach.  Zoznam súťaží 

a predmetových olympiád na nasledujúci školský rok  podľa § 14 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. zverejňuje 

ministerstvo na svojom webovom sídle najneskôr do 31. augusta. Termínovník predmetových olympiád a po-

stupových súťaží zabezpečovaných IUVENTOU je zverejnený na www.olympiady.sk. a termínovník súťaží 

zabezpečovaných ŠIOV je zverejnený na www.siov.sk. 

Športové súťaže 

Všetky základné a stredné školy sú v septembri (ale aj počas šk. roka) povinné zaktualizovať databázu svo-

jich žiakov na www.skolskysport.sk.  Prihlasovanie škôl do športových súťaží kategórie A žiakov základ-

ných a stredných škôl je možné výlučne prostredníctvom portálu www.skolskysport.sk do termínu stanovené-

ho MŠ VVŠ SR (spravidla do konca septembra). Prostredníctvom portálu školy zasielajú aj súpisky žiakov na 

jednotlivé súťaže (bez prihlásenia a zaslania súpisky cez portál sa  školy súťaží zúčastniť nemôžu). Organi-

zátori športových súťaží administrujú súťaž prostredníctvom editačného prostredia 

www.skolskysport.sk/activeweb (na portáli: stanovia termín a miesto konania súťaže, zverejnia propozície, 

vytvoria harmonogram zápasov/pretekov, zverejnia výsledky, určia poradie a postupujúcich). Pri organizácii 

súťaže sa organizátori riadia platnou legislatívou, a to predovšetkým: Metodickým pokynom Okresného úradu 

Prešov, odboru školstva č. 1/2017, Smernicou MŠ VVŠ č. 23/2017 o súťažiach. Zoznam športových súťaží 

MŠ VVŠ SR zverejňuje na www.minedu.sk v menu Šport - Šport a zdravie a na www.skolskysport.sk. 

Kontaktní odborní zamestnanci:  

predmetové súťaže: Mgr. Tomáš Kolárik, e-mail: tomas.kolarik@minv.sk   

športové súťaže: Mgr. Miloš Jakubík, e-mail: milos.jakubik@minv.sk 

ostané súťaže: Mgr. Bibiána Šabeková, e-mail:  bibiana.sabekova@minv.sk 

13. CENTRÁLNY  REGISTER 

Školy sú povinné elektronickou formou prostredníctvom svojho školského informačného systému  (ascAgen-

da, eŠkola  a pod.) poskytovať do centrálneho registra údaje k 15. septembru a následne od októbra do júna 

opakovane ku koncu každého mesiaca odosielať údaje za príslušný mesiac v dňoch od 21. v danom mesiaci do 

5. v nasledujúcom mesiaci, s výnimkou údajov za december, kedy je údaje možné odoslať od 17.12. do 13.1.  

Táto povinnosť sa týka každý mesiac všetkých škôl, aj v prípade, ak nenastala zmena v údajoch. Školy, ktoré 

nemajú tieto systémy, si môžu nainštalovať bezplatnú verziu týchto programov na odoslanie údajov do cen-

trálneho registra. Bližšie informácie o poskytovaní údajov sú zverejnené na stránke 

www.minedu.sk/aktualizacia-udajov-do-centralneho-registra/.  

Touto povinnosťou nie sú zrušené povinnosti vyplniť iné štatistické výkazy. 

Všetky informácie o Rezortnom informačnom systéme a aktualizácii centrálneho registra, vrátane agregova-

ných informatívnych údajov za jednotlivé školy sú dostupné na  http://crinfo.iedu.sk . 

Do pozornosti dávame záložku Často kladené otázky na http://crinfo.iedu.sk/RISPortal/faq/. 

Školy a školské zariadenia sú povinné pre poskytovanie pravdivých údajov do Centrálneho registra priebežne 

nahlasovať aktuálne údaje (iba zmeny) týkajúce sa telefónneho čísla, webového sídla, e-mailovej adresy          

a mena riaditeľa na odbor školstva Okresného úradu Prešov. Aktuálny stav kontaktných údajov školy, škol-

ského zariadenia je možné skontrolovať v Registri ŠaŠZ na webovom odkaze 

http://crinfo.iedu.sk/RISPortal/register/. 

Kontaktný odborný zamestnanec:  

Mgr. Miloš Križan, e-mail: milos.krizan@minv.sk 
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OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV 
odbor školstva 

Tarasa Ševčenka 11, 080 01  Prešov 
 

 

Telefón  E-mail      Webové sídlo  

+421/51/746 27 07  

+421/51/746 27 38 
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14. ASISTENTI UČITEĽA 
 Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

 Žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a odvody do poistných fondov sa podávajú v súlade 

so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov. Riaditeľ školy odovzdá potrebné podklady zriaďovateľovi podľa jeho pokynov. Žiadosť 

za všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na nový školský rok predkladá zriaďovateľ ministerstvu 

prostredníctvom Okresného úradu Prešov odboru školstva najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho 

roka. 

Kontaktný odborný zamestnanec:  

Mgr. Mária Halecká, e-mail: maria.halecka@minv.sk 
 
15. KNIŽNICA VZOROV PEDAGOGICKEJ DOKUMENTÁCIE A DOKLADOV 
Edičný portál a vzory pedagogickej dokumentácie a dokladov nájdete na web sídle: 
https://edicnyportal.iedu.sk/Forms.  
Je potrebné každoročne sledovať aktualizácie v týchto vzoroch a používať len platné pre existujúci  
školský rok.  
 
16. BEZPEČNOSŤ A PREVENCIA 
Dodržiavať lehotu evidencie 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). 
 

17. RÔZNE 
OÚ OŠ Prešov v súvislosti so zmenou § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. školský  zákon, bude požadovať 

z príslušných škôl návrhy termínov prijímacej skúšky pozostávajúcej z overenia špeciálnych zručnosti alebo 

nadania z dôvodu zabezpečenia termínov týchto overení na školách tak, aby sa nezhodovali (bil. gymnáziá, 

gymnázia a stredné odborné školy so šport. zameraním, bilingválna obchodná akadémia, školy so zameraním 

na učiteľstvo MŠ, školy so zameraním na umenie, škola so zameraním na ochranu osôb a majetku, zdravotníc-

ke školy).                Termín do 15. novembra 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Baláž               PhDr. Kvetoslava Komanická 

odborný radca        vedúca odboru  
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