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Úvod


Krajský školský úrad v Košiciach (ďalej KŠÚ) ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVV a Š SR) vydáva na školský rok 2012/2013 pre školy, školské zariadenia (ďalej ŠZ) a ich zriaďovateľov vo svojej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti pokyny, ktoré majú pedagogicko-organizačný charakter. 
Pokyny KŠÚ poskytujú informácie a odporúčania ako pracovnú pomôcku pri organizácii pedagogickej a organizačnej činnosti v školách a ŠZ. Pokyny poskytujú odkazy na školskú legislatívu platnú k 20. 8. 2012.

Hlavné úlohy

Pozornosť venovať školskej reforme a tvorbe školských vzdelávacích programov v zmysle § 7 a § 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov za účelom skvalitňovania pedagogického procesu v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov.
	Pozornosť naďalej venovať osobnosti riaditeľa školy, jeho tvorivosti,  koncepčnosti, osobnej zodpovednosti a schopnosti viesť zverený kolektív, s dôrazom na primerané medziľudské vzťahy.  
	Dôraz dať na kvalitu riadenia pedagogického procesu, analýzu výchovno-vzdelávacieho procesu, na účelné plánovanie, následnú kontrolu, na zber informácií a objektívne hodnotenie.
	Riadiacu prácu upriamiť na činnosť metodických orgánov na školách a ich poslanie v oblasti metodiky a riadenia vyučovacieho procesu. Podporovať prácu metodicky najkvalitnejších učiteľov v prospech vlastnej školy.
Zvýšenú pozornosť venovať deťom a žiakom s nadaním v intelektovej oblasti, v oblasti umenia a športu, deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
	Využiť všetky možnosti zaškolenia detí v materských školách a zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov základných škôl i v stredných školách. Zvýšenú pozornosť venovať zaškoleniu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky.

Všeobecné pokyny a odporúčania pre všetky školy a školské zariadenia


Základnou legislatívnou normou pre všetky základné a stredné školy je Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
	Metodické usmernenie č. 9/2008-RI z 18. augusta 2008 k vykonaniu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci úpravy názvov škôl a školských zariadení upravuje postup zriaďovateľov škôl a ŠZ zaradených do siete škôl a ŠZ Slovenskej republiky a postup KŠÚ pri zmene a úprave názvov škôl a ŠZ.
	Problematika školskej reformy je sústredená na stránke www.minedu.sk v menu Školská reforma http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2837&col=true" http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2837&col=true 
	Pri tvorbe školských vzdelávacích programov využiť Vzorové školské vzdelávacie programy a metodiku tvorby určené pre základné školy a gymnáziá a Vzorové školské vzdelávacie programy a metodiku tvorby (odborné školstvo) určené pre stredné odborné školy.
	V spolupráci so zriaďovateľmi škôl a ŠZ venovať zvýšenú pozornosť zberu údajov o počtoch žiakov – EDUZBER 2012. Informácie nájdete na http://www.eduzber.sk/financie/ 
	Žiadame riaditeľov škôl a ŠZ a ich zriaďovateľov, aby priebežne nahlásili zmenu údajov v obsadení funkcií riaditeľov, zástupcov riaditeľov, telefónnych čísel a e-mailových adries vedúcej oddelenia odborných a metodických činností vitkovicova.magdalena@ksuke.sk, príslušnému odbornému radcovi OOMČ na jeho e-mail, Mgr. Klaudii Miklodovej miklodova.klaudia@ksuke.sk a na vedomie Ústavu informácií a prognóz školstva www.uips.sk/kontakt/" www.uips.sk/kontakt/. 
	Žiadame riaditeľov škôl a ŠZ a ich zriaďovateľov, aby bezprostredne po výberovom konaní na miesto riaditeľa školy a ŠZ doručili na KŠÚ v Košiciach kópiu zápisnice z výberového konania.

Pokyny a odporúčania pre pedagogicko-riadiacu oblasť

V pondelok 3. septembra 2012 otvoriť školský rok s dôrazom na slávnostný charakter za účasti pozvaných hostí a rodičov. Súčasťou slávnostného otvorenia školského roka je štátna hymna SR.
	Na prvom zasadnutí pedagogickej rady pred začiatkom školského roka prerokovať aktuálnu zmenu vnútorného poriadku školy a návrh plánu práce školy, ktorý schvaľuje riaditeľ školy spolu so školským vzdelávacím programom, rozvrhom hodín. 
	V pláne práce školy rozpracovať Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2012/2013 
	Pri tvorbe plánu práce školy odporúčame využiť Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia a ich zriaďovateľov v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach na školský rok 2012-2013 (ďalej POP KŠÚ), uverejnené na webovej stránke www.ksuke.sk v menu oddelenie odborných a metodických činností. Školy, ŠZ a ich zriaďovatelia dostanú POP KŠÚ v elektronickej podobe.
	Do obsahu pracovných porád naďalej odporúčame zaraďovať otázky školskej legislatívy za účelom zvyšovania právneho vedomia pedagogických zamestnancov.
Riaditelia škôl zabezpečia, aby sa v utorok 4. septembra 2012 začalo pravidelné vyučovanie podľa schváleného rozvrhu hodín, ktorý bude rešpektovať psychohygienické požiadavky a využiteľnosť odborných učební a telocvične školy.
Riaditeľom škôl a ŠZ odporúčame zabezpečiť operatívnosť riadenia rozdelením kompetencií vo vedení školy a ŠZ. 
	Vyplnenú osnovu správy o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2012/2013 predložia riaditelia škôl a ŠZ na KŠÚ do piatku 28. júna 2013. 
	Odporúčame venovať pozornosť odstraňovaniu negatívnych javov v zmysle Metodického usmernenia č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.
	V úvode školského roka prehodnotiť kritériá odmeňovania vo vzťahu k plneniu hlavných úloh školy a prerokovaní s pedagogickým kolektívom a zástupcami zamestnancov ich zverejniť. V kritériách odmeňovania zvýrazniť odmeňovanie učiteľov, ktorí sa podieľajú na tvorbe školských vzdelávacích programov, organizovaní a riadení predmetových olympiád, súťaží a na príprave žiakov na tieto súťaže, ako aj kvalitu práce koordinátorov prevencie drogových závislostí a ďalších garantov výchovnej činnosti na školách.
	MŠVVaŠ SR vydalo stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2012. http://www.minedu.sk/data/USERDATA/ATEMY/2011/stupnicePT_januar_2012.rtf" http://www.minedu.sk/data/USERDATA/ATEMY/2011/stupnicePT_januar_2012.rtf  
	Do špeciálnych tried MŠ, ZŠ a SŠ prijímať len žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zmysle § 94 až § 102 školského zákona. Zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo zvoliť, či bude toto dieťa individuálne integrované v triede ZŠ, v špeciálnej triede ZŠ alebo v špeciálnej škole. 
	ZŠ Gemerská 2 v Košiciach je školou zameranou na výchovu a vzdelávanie žiakov so zrakovým postihnutím, s kompenzačnými učebnými pomôckami a špeciálnymi pedagógmi. Poskytuje odbornú a metodickú pomoc pre učiteľov, ktorí majú v triede zrakovo postihnutého žiaka, špeciálno-pedagogickú diagnostiku zrakovo postihnutého žiaka, materiály a oboznámenie sa s kompenzačnými pomôckami. Kontakt: 055 / 625 19 78, e-mail : zsgemerska@centrum.sk" zsgemerska@centrum.sk 
	Základná škola Juhoslovanská 2 v Košiciach je školou so špeciálnou triedou v 3. ročníku, vybavenou logopedickými kompenzačnými pomôckami a špeciálnym pedagógom pre žiakov so sluchovým postihnutím. Kontakt: 055 / 636 10 22, e-mail : nska2ke@centrum.sk" zsjuhoslovanska2ke@centrum.sk.  
	Základná škola Mateja Lechkého, Ul. Jána Pavla II. 1 v Košiciach je bezbariérovou školou pre začlenených žiakov s telesným postihnutím, so špeciálnym pedagógom. Kontakt : 055 / 644 40 58, e-mail : zslechkeho@gmail.com .
	Základná škola Krosnianska ulici 4 v Košiciach je školou s triedami pre intelektovo nadaných žiakov. Kontakt : 055 / 6715 719, e-mail : zs.k4ke@centrum.sk" zs.k4ke@centrum.sk.
	 Základná škola Okružná 17 v Michalovciach je školou s triedami pre intelektovo nadaných žiakov. Kontakt : 056 / 6425 838, e-mail: norika.kanocova@post.sk.
	Základná škola Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi je školou s triedami pre intelektovo nadaných žiakov. Kontakt : 053 / 4426743, e-mail: riaditel.zskozuchova.snv@gmail.com" riaditel.zskozuchova.snv@gmail.com
	Základná škola Akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave je školou s triedami pre intelektovo nadaných žiakov. Kontakt : 058 / 7885970, e-mail: riaditel@zszakarpatskav.edu.sk .
	Odporúčame školám a ŠZ prostredníctvom MPC, CPPPaP a CŠPP objednávať vzdelávacie aktivity metodických a odborných zamestnancov s dôrazom na prácu s postihnutými deťmi, nadanými deťmi, deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
	Detašované pracovisko Košice Regionálneho pracoviska v Prešove Metodicko-pedagogického centra (MPC) Bratislava pre Košický kraj sídli v budove KŠÚ v Košiciach, Zádielska 1, 040 01 Košice, 2. poschodie. Kontakt : PaedDr. Eva Vincejová, zástupkyňa riaditeľky, telefón : 055 / 727 78 11, e-mail : sekretariat.ke@mpc-edu.sk.
	Školám a ŠZ s vysokým zastúpením rómskych detí a žiakov odporúčame využívať odborno-metodickú pomoc Regionálneho pracoviska MPC v Prešove, ktoré v zmysle uznesenia vlády SR č. 278/2003 rozvíja činnosť Rómskeho vzdelávacieho, informačného, dokumentačného, poradenského a konzultačného centra (ROCEPO) www.rocepo.sk, rocepo@rocepo.sk .
	Odporúčame školám a ŠZ s vysokým zastúpením rómskych detí a žiakov preštudovať a realizovať v praxi metodické materiály web stránky MŠVV a Š SR - Regionálne školstvo - Výchova a vzdelávanie národnostných menšín , na ktorej je aj Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania.
	Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov má svoje vykonávacie predpisy :
	Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov,
	Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 366/2010 Z.z.,
	Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

	Riaditeľov škôl a ŠZ upozorňujeme na legislatívu k používaniu štátnych symbolov :

	Smernica č. 11/2010-R z 24. mája 2010 k umiestneniu vyobrazenia štátneho znaku SR, štátnej zástavy SR, textu štátnej hymny SR a textu preambuly Ústavy SR v priestoroch škôl so štátnym vzdelávacím programom

	Naďalej platí Vyhláška MŠ SR č. 581/2007 Z.z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu.
	Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa určujú podľa § 4a ods. 2 zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení                v znení neskorších predpisov, smernice MŠ SR č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a smernice MŠVV a  Š SR č. 33/2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009.                                                                                  Žiadosti o finančné prostriedky na dopravné predkladá škola zriaďovateľovi podľa prílohy č. 1. Zriaďovateľ predkladá požiadavky škôl na príslušný KŠÚ v termíne do 30.  septembra 2012, formou prílohy č. 2. K žiadosti je potrebné predložiť doklad dopravnej spoločnosti o výške mesačných nákladov na dopravné alebo výšku nákladov na jednu cestu; ak ide o žiakov špeciálnych základných škôl - potvrdenie školy najbližšej k miestu trvalého pobytu žiaka o nedostatočnom počte voľných miest v škole; doklad štátneho zriaďovateľa o určení školského obvodu - cirkevný zriaďovateľ doklad  nepredkladá.                                                                                                               KŠÚ skontroluje a skompletizuje údaje za všetkých zriaďovateľov vo svojej územnej pôsobnosti, spracuje ich požiadavky a odošle na ministerstvo v termíne do 10. októbra 2012, vo forme prílohy č.3.  MŠVV a Š SR uhrádza cestovné náklady na dopravu žiakov prostredníctvom krajských školských úradov.
	Žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním na rok 2013 podáva zriaďovateľ školy na KŠÚ do 30. septembra 2012. Žiadosť obsahuje počet žiakov, stupeň a mieru postihnutia žiakov a počet asistentov učiteľa v súlade s § 4a ods. 2 písm. b) zákona č. 597/2003 Z.z. 
	Riaditelia škôl a ŠZ zverejnia Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011-2012 do 31. decembra 2012 v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a ŠZ  a  Metodického usmernenia č. 10/2006-R z 25. mája 2006 k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 
	Odporúčame školám a ich zriaďovateľom preštudovať materiály z web stránky MŠVV a Š SR – časť Štrukturálne fondy : Dokumenty , Európsky sociálny fond , Európsky fond regionálneho rozvoja,
	Na stránke MŠVV a Š SR v časti Regionálne školstvo nájdete výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojové projekty - Výzvy na podávanie žiadostí .
	Pozornosť venovať vedeniu protokolu došlej a odoslanej pošty, ako aj archivácii pedagogickej a hospodárskej dokumentácie v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach http://www.spisy.sk/zakon-395.html" http://www.spisy.sk/zakon-395.html a Vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach http://www.spisy.sk/vyhlaska-628.html" http://www.spisy.sk/vyhlaska-628.html  
	Na stránke MŠVV a Š SR v časti Rezortné predpisy vydané v roku 2006 je s platnosťou od 1.1.2007 Smernica č. 28/2006-R z 21. decembra 2006 ktorou sa mení a dopĺňa Smernica č. 17/2005-R, ktorou sa určuje postup implementácie vzorového registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu pre školy a školské zariadenia (Vrátane príloh č.1-2) 
	Školský zákon v § 13 upravuje spôsob používania a bezplatného zapožičiavania učebníc, učebných textov a pracovných zošitov žiakom ZŠ a SŠ s výnimkou žiakov súkromných ZŠ a súkromných SŠ, evidenciu učebníc a financovanie ich nákupu.
	Upozorňujeme riaditeľov škôl a ŠZ na dodržiavanie § 5 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 záujme zodpovednosti za riadenie školy a ŠZ a výkonu štátnej správy v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
	Upozorňujeme riaditeľov ZUŠ a riaditeľov ŠZ na vydávanie rozhodnutí podľa ods. 5 a 6 (nevykonávajú štátnu správu, nepostupujú podľa zákona o správnom konaní), riaditelia ZUŠ a ŠZ rozhodujú vo veci v rozsahu splnomocnenia podľa § 5 ods. 6 písm. a) až d) zákona č. 596/2003 Z.z.
	Riaditeľov škôl a ŠZ upozorňujeme na dodržiavanie Vyhlášky 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 a na odborných učilištiach, ktorá podľa § 3 ods. 10 ukladá riaditeľovi školy o poskytnutí voľna informovať zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve (krajský školský úrad). Ak ide o cirkevnú školu, považuje sa za závažný dôvod umožňujúci poskytnúť voľno podľa § 150 ods. 5 zákona aj významný cirkevný sviatok. Žiadame riaditeľov, aby v informácii uvádzali dôvod poskytnutia voľna a údaj, koľko bolo doteraz poskytnutých dní voľna v príslušnom školskom roku. Informáciu posielajte elektronickou formou na adresu príslušného odborného radcu OOMČ (viď str. 9, bod 48.) . 
	Na stránke MŠVV a Š SR v časti Dokumenty a materiály osobného úradu nájdete materiály : 

	Kolektívne dohody
	Vzory formulárov – vzory pracovnej zmluvy, platových dekrétov a majetkového priznania

	Rezortné predpisy, servisné a informačné materiály – dôležité !
	Právne predpisy z oblasti BOZP a OPP

	Na stránke MŠVV a Š SR v časti Rezortné predpisy - Rezortné predpisy vydané v roku 2009 nájdete Metodický pokyn č. 5/2007-R z 1. marca 2007, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti .
	Odporúčame sledovať informácie z web stránky Agentúry MŠVV a Š SR pre štrukturálne fondy EÚ za účelom zabezpečenia procesu implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013 http://www.asfeu.sk/agentura/o-nas/ulohy-agentury/" http://www.asfeu.sk/agentura/o-nas/ulohy-agentury/ 
Doplňujúce informácie o pedagogickom procese nájdete na webových stránkach inštitúcií :

	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR	www.minedu.sk" www.minedu.sk 	

Štátny pedagogický ústav					www.statpedu.sk" www.statpedu.sk
	Štátny inštitút odborného vzdelávania w 			www.siov.sk 
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 	www.nucem.sk 
Metodicko-pedagogické centrum				www.mpc-edu.sk" www.mpc-edu.sk 
Ústav informácií a prognóz školstva			www.uips.sk 	
	Slovenská pedagogická knižnica w 			www.spgk.sk 	w
	Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 	www.vudpap.host.sk 
Štátna školská inšpekcia					www.ssiba.sk
	Národný ústav celoživotného vzdelávania			http://nuczv.sk/" http://nuczv.sk/ 
	Vzdelávacia a poradenská webová stránka			www.education.sk
	KŠÚ v Košiciach vedie  databázu pedagógov uchádzajúcich sa o voľné pedagogické miesta na školách. Databáza slúži školám a ŠZ pre operatívne zabezpečenie obsadenia voľného pedagogického miesta. Žiadame riaditeľov škôl, aby v prípade uchádzača, ktorému bolo poskytnuté miesto, oznámili na adresu sugarova.ditta@ksuke.sk" sugarova.ditta@ksuke.sk jeho vyradenie z databázy. Databáza je uverejnená na www.ksuke.sk v menu Pracovné príležitosti – Zamestnanie hľadajú. 

Link : http://www.ksuke.sk/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=451021&id_ktg=1020&p1=1113" http://www.ksuke.sk/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=451021&id_ktg=1020&p1=1113 
	KŠÚ v Košiciach vedie na svojej stránke www.ksuke.sk v menu Pracovné príležitosti – Voľné miesta informácie o voľných pracovných miestach na školách v zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Žiadame riaditeľov škôl, aby informácie o voľných pracovných miestach oznámili na adresu sugarova.ditta@ksuke.sk" sugarova.ditta@ksuke.sk. 

Link : http://www.ksuke.sk/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=451021&id_ktg=1021&p1=1114" http://www.ksuke.sk/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=451021&id_ktg=1021&p1=1114 
Žiadame riaditeľov škôl, aby obsadenie príslušného voľného miesta oznámili na adresu sugarova.ditta@ksuke.sk" sugarova.ditta@ksuke.sk  pre jeho vyradenie z databázy.
	Na webovej stránke Ústavu informácií a prognóz školstva nájdete 

	sieť škôl a ŠZ, adresáre a prehľady o školách na http://www.uips.sk/siete-skol-adresare-prehlady/" http://www.uips.sk/siete-skol-adresare-prehlady/ 

výber škôl nájdete na stránke http://www.uips.sk/registre/vyber-skol-podla-kriterii" http://www.uips.sk/registre/vyber-skol-podla-kriterii 
	zoznamy škôl nájdete na http://www.uips.sk/registre/zoznamy-skol-sz-v-exceli" http://www.uips.sk/registre/zoznamy-skol-sz-v-exceli   
	Odporúčame spoluprácu so Štátnym divadlom v Košiciach (ŠD) pri spoločnom postupe vo výchove a vzdelávaní žiakov základných škôl a stredných škôl a ŠZ v oblasti estetickej výchovy, ktorej cieľom dohody je zvýšiť koordinované pôsobenie školských a umeleckých inštitúcií na žiakov a študentov k estetickej výchove, k výchove diváka od najmladšieho školského veku, primerane usmerňovať vkus a záujem mladej generácie o bližší vzťah k dramatickému, hudobnému a výtvarnému umeniu v integrovanej a obsahovo ľahšej podobe, prístupnej určenému publiku.

·	Informácie o ponúkaných predstaveniach ŠD v Košiciach budú na základe rámcovej dohody posielané elektronickou poštou na školy a ŠZ v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach.
·	Ponuky ŠD v Košiciach pre školy a ŠZ nájdete na web stránke ŠD www.sdke.sk
kontakt : Miriam Farkašová, manažér predaja farkasova_miriam@sdke.sk" farkasova_miriam@sdke.sk, tel.: 055/ 2452242
	Odporúčame do pozornosti Súkromné etnografické múzeum Humno na Cottbuskej ulici 36 v Košiciach (sídlisko KVP) s množstvom etnografických exponátov a možnosťou získať odborné poznatky z oblasti ornamentu. Kontakt : 0903 905 903, e-mail: muzeum@humnoke.sk" muzeum@humnoke.sk. 
	Odporúčame spoluprácu s Domom Matice slovenskej v Košiciach, Hlavná 68, 040 01 Košice, pri organizovaní a metodickej pomoci podujatí voľno-časových aktivít, zameraných na :

	rozširovanie slovnej zásoby spisovnej formy slovenského jazyka :

	Šaliansky Maťko - postupová súťaž v prednese slovenských povestí,
	Hviezdoslavov Kubín - postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy,

Štúrov Zvolen - postupová súťaž v rétorike  žiakov ZŠ a SŠ  
	regionálnu výchovu : 

	Slávik Slovenska - postupová spevácka súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne,
	zborový spev, 
	tradičné divadlo, detské hudobné divadlo, literárno-dramatické divadlo,  
	výtvarnú výchovu  so zameraním na slovenskú ornamentiku 

	c)	   spolupráca a pomoc pri organizovaní a metodickej pomoci vzdelávacích programov :
	pedagógom a pedagogicko-umeleckým vedúcim súborov, klubov a krúžkov v materských školách, základných školách, špeciálnych základných školách, školských kluboch detí, základných umeleckých školách a v centrách voľného času.   	

	Odborné usmerňovanie jednotlivých typov a druhov škôl z úrovne KŠÚ v Košiciach 

Metodickú pomoc pre oblasť materských škôl, základných škôl, stredných škôl, špeciálnych škôl a špeciálnych ŠZ, neštátnych škôl, poradenských zariadení, školského stravovania, vedomostných a športových súťaží a olympiád, siete škôl a ŠZ a odborné poradenstvo školským úradom  poskytujú odborní radcovia oddelenia odborných a metodických činností (OOMČ) :
	Ing. Magdaléna Vitkovičová

		vedúca oddelenia, odborné poradenstvo pre stredné školy
		tel.: 055 / 7245 111,  e-mail : vitkovicova.magdalena@ksuke.sk" vitkovicova.magdalena@ksuke.sk
	Mgr. Imrich Vince
		odborný radca pre základné školy (okresy Košice I - IV, Gelnica, Spišská Nová Ves),

		BOZP, PO, CO, nostrifikácia
		tel.: 055 / 7245 636, e-mail : vince.imrich@ksuke.sk" vince.imrich@ksuke.sk 
ThLic. PaedDr. Mgr. Oľga Pivarníková
		odborný radca pre základné školy (okresy Košice - okolie, Rožňava) a neštátne školy
		tel.: 055 / 7245 668, e-mail : pivarnikova.olga@ksuke.sk" pivarnikova.olga@ksuke.sk
	Mgr. Alžbeta Tamásová
		odborný radca pre základné školy (okresy Michalovce, Sobrance, Trebišov) 

                a základné umelecké školy
		tel.: 055 / 7245 113,  e-mail : tamasova.alzbeta@ksuke.sk" tamasova.alzbeta@ksuke.sk 
	PhDr. Helena Mochnáčová 

		odborný radca pre materské školy a sieť škôl a ŠZ, stredné školy
		tel.: 055 / 7245 116, e-mail : mochnacova.helena@ksuke.sk" mochnacova.helena@ksuke.sk
	PaedDr. Milan Gomolčák
odborný radca pre vedomostné a športové súťaže a olympiády, subjekty záujmovej činnosti, rozvojové projekty, prevenciu

		tel.: 055 / 7245 119,  e-mail : gomolcak.milan@ksuke.sk
	Mgr. Viktória Rozsypalová
		odborný radca pre špeciálne školy, špeciálne výchovné zariadenia a poradenské 

		zariadenia ;  tel.: 055 / 7245 121, e-mail : rozsypalova.viktoria@ksuke.sk 
	MVDr. Ľubica Krajničáková - odborný radca pre školské stravovanie
	tel.: 055 / 7245 115, e-mail :	krajnicakova.lubica@ksuke.sk" krajnicakova.lubica@ksuke.sk  
   Materské školy  

Problematiku materskej školy ustanovuje § 28 školského zákona. Podrobnosti upravuje Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. 

Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 školského zákona.
Na stránke MŠVV a Š SR  je zverejnený dokument Štátny vzdelávací program - ISCED 0. 
	V spolupráci so zriaďovateľmi, príslušnými úradmi práce (aktivačné práce, absolventská prax, dobrovoľníctvo) a komunitnými centrami zabezpečiť pravidelnú dochádzku detí so sociálne znevýhodneného prostredia do materskej školy. 
Zvyšovať úroveň právneho vedomia pedagogických zamestnancov materských škôl sledovaním aktuálnych zmien v školskej legislatíve a podieľaním sa na pripomienkovom konaní pripravovaných legislatívnych zmien.
Zvyšovať úroveň bezpečnosti detí v materskej škole udržiavaním vyhovujúceho stavu externého vybavenia materských škôl: terás, pieskovísk a hrových atrakcií umiestnených na školskom dvore.
V školských vzdelávacích programoch v úzkej spolupráci s poradnými orgánmi riaditeľa materskej školy vo väčšej miere zohľadňovať cieľ, zameranie, špecifiká konkrétnej materskej školy, potreby, záujmy a rozvojové možnosti detí. 
	Pri plánovaní výchovno-vzdelávacích cieľov rešpektovať aktuálne výchovno-vzdelávacie potreby detí, ich vekové a individuálne osobitosti; plnenie cieľov priebežne kontrolovať a overovať spätnou väzbou, rozvíjať u detí hodnotiace a najmä sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku.
	Viesť pedagogickú a ďalšiu dokumentáciu v súlade so školským zákonom a vyhláškou o materskej škole. 
	Riaditeľom materských škôl sa odporúča:
	v súlade s plánom vnútroškolskej kontroly materskej školy zvyšovať jej účinnosť analýzou zistení, adekvátnymi závermi a pravidelnou kontrolou odstránenia zistených nedostatkov,

v spolupráci so zriaďovateľom skvalitňovať materiálne podmienky školských budov a inovovanie fondu detskej a odbornej literatúry, učebných pomôcok a hračiek.
	Odporúča sa riaditeľom materských škôl aj zriaďovateľom pravidelne sledovať informácie v oblasti výchovy a vzdelávania uverejnené na webovom sídle MŠVV a Š SR a webových sídlach jeho priamoriadených organizácií.

Do plánu práce materskej školy zapracovať aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňu zdravia, Svetovému dňu duševného zdravia, Týždňu boja proti stresu, Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS, Svetovému dňu mlieka, Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod.
Webové sídla materských škôl priebežne aktualizovať v súlade s aktuálnymi právnymi normami.
Rozvíjať a zdokonaľovať/inovovať profesijné a manažérske kompetencie vedúcich pedagogických zamestnancov účasťou na kontinuálnom vzdelávaní a na vzdelávacích podujatiach zameraných na riadenie a aplikovanie právnych predpisov v praxi. 
Centrum pomoci pre nevidiace a slabozraké deti je zriadené pri Špeciálnej materskej škole na Ľudovej ulici č. 15 v Košiciach. Žiadame riaditeľky MŠ o informovanie rodičov nevidiacich  a slabozrakých detí o jeho činnosti. Kontakt : smsludova15@stonline.sk.

Základné školy 

Problematiku základnej školy ustanovuje § 29 až § 31 školského zákona a podrobnosti upravuje Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole.
	Pozornosť venovať tvorbe školských vzdelávacích programov v 9. ročníku ZŠ v zmysle § 7 a § 8 Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) podľa Vzorových školských vzdelávacích programov a metodiky tvorby. 
	V základných školách pri hodnotení a klasifikácii žiakov platí od 1. mája 2011 Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
	Základným školám dávame do pozornosti metodický materiál uverejnený na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Základné vzdelávanie a výchova : Výchova a vzdelávanie v základnej škole ; Organizácia základnej školy ; Triednická hodina .
	Riaditeľom ZŠ sa odporúča zabezpečiť v 1. - 4. ročníku odborné vyučovanie výchovných predmetov podľa odborných schopností učiteľov.
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ uskutočniť podľa stanovených školských obvodov po dohode 
so zriaďovateľom v termíne od 15.1.2013 do 15.2.2013. 
	Riaditelia ZŠ termín zápisu zverejnia na verejných miestach vo svojom školskom obvode. 
	Po zápise do 16.2.2013 školy nahlásia na KŠÚ štatistické údaje o počte zapísaných detí na adresu miklodova.klaudia@ksuke.sk , 055/7245 448.

	Riaditelia ZŠ po zápise detí do 1. ročníka ZŠ prerokujú so zriaďovateľom organizáciu školského roka 2013-2014 s ohľadom na školské vzdelávacie programy.
	Zabezpečiť pravidelnosť školskej dochádzky a jej porušovanie bezodkladne riešiť so zákonnými zástupcami žiaka v súlade s § 5 ods. 10 a 11 zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Po zlyhaní tejto povinnosti podať hlásenie zriaďovateľovi školy. Plnenie povinnej školskej dochádzky štvrťročne vyhodnocovať a prijímať vlastné účinné opatrenia na predchádzanie porušovania tejto povinnosti. 
	V zmysle § 23 až § 26 zákona č. 245/2008 Z.z. o plnení povinnej školskej dochádzky a vzdelávaní na školách mimo územia SR povoľovať osobitný spôsob školskej dochádzky na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka a zabezpečiť vykonanie komisionálnej skúšky z vybraných vyučovacích predmetov.

Upozorňujeme na povinnosti riaditeľov ZŠ a ZŠ s MŠ v kontrolnej činnosti :
·	plnenie štátneho a školského vzdelávacieho programu,
·	v riadení pedagogického procesu uskutočňovať hospitácie podľa plánu vnútroškolskej kontroly ako základnú informáciu o kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu, pozornosť venovať začínajúcim pedagógom,
·	do hospitačnej činnosti odporúčame spolu s vedením školy zapojiť aj vedúcich MZ a PK s dôrazom na následnú pedagogickú komunikáciu, 
·	závery z hospitácií odporúčame poskytnúť metodickým orgánom školy a zovšeobecniť ich na zasadnutiach pedagogických rád,
·	problematiku šikanovania, prevencie drogovej závislosti a iných sociálno-patologických javov zaraďovať na porady s pedagogickým kolektívom školy, triedne aktívy, združenia rodičov a triedne schôdze so žiakmi, aktualizovať ju vo vnútornom poriadku školy a v pláne školského koordinátora. V tejto problematike spolupracovať s poradenskými zariadeniami.
Stredné školy 

	Organizáciu výchovy a vzdelávania v stredných školách ustanovuje § 32 až § 48 zákona                       č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávací právny predpis : 

	Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (vyhláška MŠVVaŠ SR č. 113/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z.).


	Postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl upravuje rezortný právny predpis :
	Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.


	Podmienky, organizáciu a termíny prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách ustanovuje § 62 až § 71 školského  zákona.


	Ukončovanie štúdia v stredných školách ustanovuje § 72 až § 93 školského zákona a vykonávacie právne predpisy : 

	Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov (zmena: vyhl. č. 209/2011 Z. z.),
	Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov (zmena: vyhl. č. 269/2009 Z. z.; vyhl. č. 405/2009 Z. z.; vyhl. č. 208/2011 Z. z.),


	Podmienky na zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy upravuje : 

	Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


	Podmienky na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania upravuje:

	Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,


	Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii.


Úlohy pre stredné školy
Štátny vzdelávací program pre gymnáziá a konzervatóriá sú zverejnené na www.statpedu.sk. Štátny vzdelávací program pre stredné odborné školy, metodika tvorby ŠkVP pre stredné odborné školy, vzorové ŠkVP sú zverejnené na www.siov.sk. 
	Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a s príslušným štátnym vzdelávacím programom. Školský vzdelávací program zverejní riaditeľ školy na verejne prístupnom mieste.
	Od 1. septembra 2012 sa zavádzajú nové kódy jednotlivých študijných a učebných odborov stredných škôl. Nové kódy sa nevzťahujú na žiakov, ktorí začali štúdium na strednej škole do 31. augusta 2012. To znamená, že žiak, ktorý začal štúdium na strednej škole pred 1. septembrom 2012, dokončí štúdium v študijnom alebo učebnom odbore s jeho pôvodným kódom.  
	Zriaďovatelia stredných škôl so študijnými a učebnými odbormi, ktorým sa zmenil iba ich kód, nemusia žiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zmenu v sieti podľa § 15 ods. 4 písm. c) 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 (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“).
Zoznam študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a konzervatórií, ktoré sa budú experimentálne overovať v školskom roku 2012/2013 a ktorých experimentálne overovanie bude úspešne ukončené dňa 31. augusta 2012, je zverejnený na  www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Stredoškolské vzdelávanie a výchova – Experimentálne overovanie v stredných odborných školách a konzervatóriách.
Informácie o absolventskej miere nezamestnanosti, o počtoch absolventov a o počtoch uchádzačov o zamestnanie – absolventov stredných škôl, evidovaných na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny SR sú zverejnené na www.minedu.sk v menu Aktuálne témy – Nezamestnanosť absolventov stredných škôl.
Na všetkých typoch stredných škôl pokračuje vyučovanie odborného predmetu Ekonomické cvičenia v cvičnej firme, v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia vyučovanie odborných predmetov Cvičná firma a  Cvičná firma – praktikum. 
	Na podporu podnikateľských zručností a schopností na všetkých typoch stredných škôl pokračuje vyučovanie predmetu aplikovaná ekonómia – www.ae.jasr.sk. 
Stredné školy môžu pokračovať vo vyučovaní predmetu podnikanie v cestovnom ruchu v rámci podpory podnikateľského vzdelávania na Slovensku – www.pvcr.jasr.sk.
V humanitne orientovaných študijných odboroch skupín 68 Právne vedy, 75 Pedagogické vedy, 76 Učiteľstvo odporúčame využívať Metodickú príručku pre vyučovanie ľudských práv v odbornom vzdelávaní a príprave.
Stredným školám odporúčame implementovať do ŠkVP Národný štandard finančnej gramotnosti, ktorý je zverejnený na www.statpedu.sk.
Informačný bulletin, určený pre stredné odborné školy vychádza  elektronicky a je zverejnený na  www.siov.sk. 
Riaditeľom stredných škôl odporúčame podporovať vznik a činnosť žiackych školských rád (ďalej len „ŽŠR“) a pozície koordinátora žiackej školskej rady. Informácie sú zverejnené na webovom sídle IUVENTY www.iuventa.sk. 
Stredné školy môžu v súlade so zákonom o celoživotnom vzdelávaní požiadať od 1. januára 2012 o udelenie oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti. Informácie sú zverejnené na http://isdv.fri.uniza.sk/. 
Riaditeľom stredných škôl odporúčame do tvorby školského poriadku zaangažovať žiakov a zapracovať ich akceptovateľné návrhy a námety.
Odporúčame riaditeľom škôl naďalej v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečovať personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky na vzdelávanie žiakov v školskej integrácii.
	Pri výchove a vzdelávaní žiaka, pre ktorého z rôznych príčin (napr. výrazne nerovnomerná štruktúra schopností, viacnásobné postihnutie, zdravotné postihnutie v kombinácii s vývinovými poruchami učenia, kombinácia zdravotného alebo sociálneho znevýhodnenia s nadaním a pod.) nie je postup podľa učebných osnov pre príslušnú školu alebo príslušného ŠkVP optimálny, je vhodné postupovať podľa IVP. Takéto vzdelávanie je potrebné zaznamenať do doložky vysvedčenia napr. žiak bol vzdelávaný podľa IVP.
Žiakovi vzdelávanému v školskej integrácii sa v doložke vysvedčenia uvádza príslušný vzdelávací program pre deti a žiakov so ŠVVP, podľa ktorého žiak postupoval.
Pri vydávaní odpisu vysvedčenia škola nevyberá správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
Odporúčame školám sledovať aktuálne odborné informácie, ktoré sa týkajú inovačných komplexných metód a edukačných programov, výstupov experimentálneho overovania detí a žiakov ako aj aktualizovaných dokumentov na webových sídlach ŠPÚ, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (ďalej len „VÚDPaP“), ŠIOV a ďalších organizácií (výskum, experimentálne overovanie, metodiky, publikácie, odborné informácie).
	V stredných školách odporúčame vytvárať primerané podmienky na prácu pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí vykonávajú špecializované činnosti napr. koordinátora pre maturitnú skúšku, koordinátora prevencie, koordinátora environmentálnej výchovy a ich činnosť zohľadniť v osobnom finančnom ohodnotení.
Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách                                                                                        
Podmienky, organizáciu a termíny prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách ustanovuje školský zákon v § 62 až § 71. 
	Predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach, určí MŠVVaŠ SR a MZ SR s prihliadnutím na návrhy riaditeľov stredných škôl tak, aby boli pre jednotlivé odbory vzdelávania rovnaké; ministerstvá ich zverejnia do 15. októbra. 
	Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy predloží zriaďovateľovi školy najneskôr do 30. júna návrh na počet tried a počet žiakov prvého ročníka podľa odborov pre prijímacie konanie v nasledujúcom škol. roku. 
	Zriaďovateľ strednej školy predloží na vyjadrenie samosprávnemu kraju, do ktorého územnej pôsobnosti stredná škola patrí, do 15. júla návrh na počet tried prvého ročníka podľa odborov pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku.
	Zriaďovateľ rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie do 15. septembra, ak záujem žiakov výrazne prevyšuje určený počet tried, upraví zriaďovateľ počet tried prvého ročníka, s výnimkou počtu tried gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, do začiatku termínu konania prijímacích skúšok. 
	Riaditeľ gymnázia s osemročným štúdiom po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy predloží najneskôr do 30. júna KŠÚ v Košiciach a na vedomie zriaďovateľovi školy návrh na počet tried a počet žiakov prvého ročníka v odbore gymnázia s osemročným štúdiom pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku.
	KŠÚ v Košiciach ako orgán miestnej štátnej správy v školstve rozhodne do 15. septembra               o návrhu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka pre všetky gymnáziá s osemročným štúdiom v jeho územnej pôsobnosti pre nasledujúce prijímacie konanie tak, aby zabezpečil postupný prechod počtu tried a počtu žiakov 1. ročníka pre všetky gymnáziá s osemročným štúdiom v jeho územnej pôsobnosti pre nasledujúce prijímacie konanie na hranicu 5 % z daného populačného ročníka v príslušnom školskom roku po prerokovaní s príslušným zriaďovateľom do školského roku 2014/2015. 
	Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa (v zmysle rozhodnutí zriaďovateľa, resp. KŠÚ) určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole. Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania podľa § 66 ods. 6 školského zákona.           Riaditeľ strednej školy je povinný tieto počty žiakov, termíny a podmienky zverejniť najneskôr v termíne : 
	do 1. februára 2013 na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
	do 31. marca 2013 na ostatné odbory vzdelávania.

	Ak na prijatie uchádzača treba overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie, riaditeľ strednej školy určí na toto overenie termín v čase od 25. 3. do 15. 4. 2013.

Prijímacie skúšky do stredných škôl okrem skúšok pre overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa konajú v dvoch termínoch : v druhom úplnom májovom týždni v pondelok (z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v utorok) a v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok (organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok).
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.
	Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.
	V zmysle § 71 školského zákona  vzhľadom na zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky:
	Riaditeľ základnej školy do 25. júna 2013 poskytne KŠÚ v Košiciach a Košickému samosprávnemu kraju v ich územnej pôsobnosti údaje o neprijatých žiakoch a záujme žiakov o štúdium na stredných školách.

Riaditeľ strednej školy poskytne zriaďovateľovi a KŠÚ v Košiciach aktuálne údaje o počte prijatých žiakov a počte voľných miest do 25. júna 2013. Na požiadanie môže tieto údaje poskytnúť aj riaditeľovi základnej školy alebo iným orgánom štátnej správy.
	Žiakom, ktorí neboli prijatí na štúdium v žiadnej strednej škole ani po termíne prijímacej skúšky podľa § 66 ods. 7 školského zákona a žiakom, ktorí si po úspešnom skončení deviateho ročníka základnej školy alebo základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nepodali prihlášku na štúdium do strednej školy a nemajú splnenú povinnú školskú dochádzku, KŠÚ v Košiciach zabezpečí po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom plnenie povinnej školskej dochádzky v strednej škole.
	V prihláške na vzdelávanie na strednej škole je potrebné uviesť uchádzačovi so ŠVVP, vzdelávanému v školskej integrácii, príslušný kód integrácie.                                                                           
	Podmienky a postup na prijatie žiaka do špeciálnej triedy v  strednej škole sú rovnaké ako pre prijatie žiaka do špeciálnej školy.

Prijímanie na externú alebo kombinovanú formu štúdia v stredných školách 
a na nadstavbové štúdium a na pomaturitné štúdium  (§ 69 školského zákona)

	počte tried prvého ročníka a o počte žiakov v týchto triedach rozhodne riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom každoročne do 30. apríla. Ak je zriaďovateľom samosprávny kraj, túto skutočnosť prerokuje s príslušným orgánom miestnej štátnej správy v školstve. 

Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási, do 31. mája. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla. 
	Najneskôr mesiac pred prvým termínom prijímacej skúšky riaditeľ školy zverejní podmienky pre prijatie uchádzačov. 
	Prijímacia skúška sa koná v dvoch termínoch: prvým termínom je posledný úplný júnový týždeň, druhým termínom posledné dva úplné augustové týždne. Deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy. 

Ukončovanie  výchovy a vzdelávania v stredných školách
Ukončovanie štúdia v stredných školách stanovuje § 72 až § 93 školského zákona a jeho vykonávacie predpisy : 
	Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov (zmena: vyhl. č. 209/2011 Z. z.),
	Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov (zmena: vyhl. č. 269/2009 Z. z.; vyhl. č. 405/2009 Z. z.; vyhl. č. 208/2011 Z. z.).


Maturitná skúška 

Za prípravu  a  metodické  riadenie  priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Za organizačné zabezpečenie priebehu maturitnej skúšky zodpovedá riaditeľ školy.

Termíny konania externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky:

	Riadny termín maturitnej skúšky - externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2012/2013 uskutoční v dňoch : 

-  12. marca 2013 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slov. literatúra,
-  13. marca 2013 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk,                                                                       
                                             španielsky jazyk, taliansky jazyk, 
- 14. marca 2013 (štvrtok) – matematika,
- 15. marca 2013 (piatok) – maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.                           

Náhradný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 16. – 19. apríla 2013 v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín v školách, ktoré určí KŠÚ v Košiciach.   
	Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v riadnom skúšobnom období podľa odporúčania MŠVVaŠ SR stanoví KŠÚ jednotlivým stredným školám v svojej územnej pôsobnosti v čase od 20. mája 2013 do 7. júna 2013.  
	Termíny konania v mimoriadnom skúšobnom období v septembri a februári stanoví riaditeľ školy po dohode s príslušným predsedom ŠMK a PMK. 
	KŠÚ v Košiciach vymenuje predsedov predmetových a školských maturitných komisií v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti na základe návrhov riaditeľov stredných škôl s účinnosťou od 1. marca 2013 na obdobie jedného roka v zmysle § 80 odsek 7 školského zákona. 
	Na vybraných stredných školách sa v mesiacoch september – november 2012 a január – február 2013 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.
	Aktuálne informácie k maturitnej skúške budú zverejnené na web stránkach NÚCEM http://www.nucem.sk/sk/  a  KŠÚ v Košiciach  http://www.ksuke.sk/ v časti Maturita.
	Riaditeľom stredných odborných škôl odporúčame dôsledne a v dostatočnom časovom predstihu predkladať stavovským a profesijným organizáciám na vyjadrenie obsah odbornej zložky maturitnej skúšky a obsah záverečnej skúšky.  
	Záverečná  skúška - termíny konania záverečnej  skúšky :

	v riadnom skúšobnom období od 16. júna do 30. júna,
	v mimoriadnom skúšobnom období v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka termín určuje riaditeľ strednej školy.

	Absolventská skúška - termíny konania absolventskej skúšky :

	v riadnom skúšobnom období v júni (absolventské výkony podľa § 79 ods. 2 písm.  a) a písm. b) školského zákona sa môžu konať od februára do júna),
	v mimoriadnom skúšobnom období v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského  roka; termín určuje riaditeľ strednej školy.

	KŠÚ v Košiciach vymenuje predsedov skúšobných komisií pre záverečné a absolventské skúšky v zmysle § 84 ods. 1 školského zákona v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti. Návrhy s potrebnými údajmi pre menovanie predsedov skúšobných komisií predloží riaditeľ strednej školy na KŠÚ v Košiciach v určených termínoch podľa pokynov KŠÚ.
	KŠÚ v Košiciach vydá organizačné pokyny pre stredné školy v svojej územnej pôsobnosti pre zabezpečenie organizácie a vyhodnotenie výsledkov maturitnej skúšky, záverečnej skúšky a  absolventskej skúšky v zmysle platných predpisov.  
	Jazykové školy  a  štátne jazykové skúšky :

	Oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky vydá MŠVVaŠ SR na základe žiadosti jazykovej školy zaradenej v sieti škôl a ŠZ v zmysle školského zákona na základe splnených podmienok ustanovených Vyhláškou MŠ SR č.321/2008 Z.z. o jazykovej škole
	Oprávnenie na vykonávanie štátnych jazykových skúšok majú v súčasnosti vydané jazykové školy, ktorých zoznam je zverejnený na internetovej stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk v časti Regionálne školstvo - Vzdelávanie v jazykových školách.
	KŠÚ v Košiciach vymenúva predsedov skúšobných komisií pre štátne jazykové skúšky v jazykových školách vo svojej územnej pôsobnosti v súlade s § 10 ods. 14 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, v súlade s § 53 ods. 4 školského zákona na základe návrhu riaditeľa jazykovej školy a predsedu komisie pre štátne jazykové skúšky.
Školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  
           Problematiku škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ustanovuje         § 94 až  § 108 školského zákona.                                                                                                                   Podrobnosti upravuje Vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách .                                                                                                                                                                   Problematiku špeciálnych výchovných zariadení ustanovuje § 120 až § 129 školského zákona.            Podrobnosti upravuje Vyhláška MŠ SR č.323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach.

	Na stránke www.minedu.sk v menu Legislatíva - Rezortné predpisy vydané v roku 2011 sú uverejnené metodické pokyny na hodnotenie žiakov s rôznym druhom postihnutia:

	Metodický pokyn č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED – 1 primárne vzdelávanie

	Metodický pokyn č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1

	Metodický pokyn č. 33/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov odborných učilíšť

	Metodický pokyn č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl

	Metodický pokyn č. 35/2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1

	Metodický pokyn č. 36/2011 na hodnotenie žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1

	Na stránke MŠ SR nájdete všetky Základné informácie o špeciálnej výchove a vzdelávaní a materiály pre oblasť špeciálnej výchovy a vzdelávania http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=35 .
	Od školského roku 2012/2013 v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pokračuje reforma v školstve pre 1. – 4. ročník a 5. – 8. ročník špeciálnych základných škôl a pre 1. – 3. ročník odborných učilíšť. 

Rediagnostické vyšetrenia žiakov vzdelávaných v špeciálnych školách sa vykonávajú podľa potreby. Frekvenciu rediagnostických vyšetrení detí a žiakov so ŠVVP neurčuje žiaden všeobecne záväzný právny predpis. O rediagnostiku dieťaťa môže požiadať aj zákonný zástupca dieťaťa.          Ak sa počas školskej dochádzky zistí zmena charakteru ŠVVP žiaka alebo jeho zaradenie nezodpovedá charakteru týchto potrieb, riaditeľ špeciálnej školy je povinný navrhnúť vzdelávanie žiaka v takej škole, ktorej zameranie zodpovedá vzdelávacím potrebám žiaka. Preradenie do bežnej školy sa nevylučuje.
Do špeciálnych základných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím prijímať len žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím po dôkladnom diagnostickom vyšetrení, s preukázateľným stupňom mentálneho postihnutia. Špeciálna základná škola nie je určená pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s intelektom v norme, ani pre žiakov bez mentálneho postihnutia.
	Riaditelia špeciálnych škôl a ŠŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ požiadajú o schválenie zmien v organizácii školského roka 2012/013 v termíne do 15.9.2012 len v nevyhnutných prípadoch. 

	Žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na rok 2013 pre špeciálne školy a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ je potrebné podať na oddelenie odborných a metodických činností do 30.9.2012. 
	Riaditelia špeciálnych škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ spracujú organizáciu školského roka 2013/2014 a prerokujú ju so zriaďovateľom do 14.6.2013. 
	Oznamy k výberovým konaniam na miesta riaditeľov a zástupcov riaditeľov špeciálnych škôl a ŠŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ nájdete na www.ksuke.sk. Žiadame riaditeľov škôl, aby o výberových konaniach, ktoré sa uskutočnia, priebežne informovali svojich pedagogických zamestnancov.
	Riaditelia špeciálnych škôl a ŠŠZ v zmysle ustanovení § 6 ods. 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve nahlásia údaje o žiakoch obci, ktorá vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia :

	názov a adresa školy, ktorú žiak navštevuje
	meno žiaka
	dátum narodenia
	dátum nástupu žiaka na školu
	adresa trvalého bydliska


Cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia 

	Rozsah pôsobnosti cirkevných a súkromných škôl a ŠZ je vymedzený v § 38 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Vo veciach rozhodovania podľa § 5 Zákona č. 596/2003 Z. z. riaditeľ súkromnej školy, cirkevnej školy, súkromného ŠZ a cirkevného ŠZ vydáva písomné rozhodnutie podľa § 38 vyššie citovaného zákona. 

Zmena v zákone č. 596/2003 Z.z. : Zriaďovateľ cirkevnej školy alebo zriaďovateľ súkromnej školy v súlade s § 3 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. vymenúva riaditeľa na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa školy na základe výberového konania (§ 4). Ak zriaďovateľ navrhnutého kandidáta neakceptuje, požiada radu školy o predloženie návrhu na nového kandidáta. Ak rada cirkevnej školy predloží návrh na kandidáta na vymenovanie riaditeľa po druhom výberovom konaní, ktorý nespĺňa kritériá zriaďovateľa podľa výchovného zamerania školy, riaditeľa vymenúva zriaďovateľ v súlade s č. 1 ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní.
Pedagogickú dokumentáciu cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia (učebné plány, výchovné plány, učebné osnovy a výchovné osnovy) vydáva zriaďovateľ po písomnom súhlase ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
	Na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova (N/Nv) možno používať učebnice, učebné texty a pracovné zošity schválené štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou.
	N/Nv sa vyučuje v základných školách, stredných školách  a umožňuje sa vyučovanie N/Nv i v materských školách. 
	Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu Nv alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. 
	Základné dokumenty pre oblasť výchovy a vzdelávania v cirkevných školách 
	Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní.
	Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní.


Základné umelecké školy

	Problematiku základných umeleckých škôl ustanovuje § 49 až § 52 školského zákona a podrobnosti upravuje Vyhláška MŠ SR č.324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole  (uverejnená na www.minedu.sk" www.minedu.sk v menu Legislatíva - Vyhlášky).
	Učebné plány pre základnú umeleckú školu sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy pre primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. Obsahujú tiež učebné plány prípravného štúdia, II. stupňa základného štúdia, rozšíreného štúdia a štúdia pre dospelých. 
	Učebné plány pre hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný odbor základnej umeleckej školy
	Umelecký odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby v rámci umeleckého vzdelávania na základnej umeleckej škole otvára nový priestor pre tvorbu audiovizuálneho diela rôznych žánrov spravodajského, publicistického, dokumentárneho, či umeleckého charakteru. Žiaci sa oboznámia so základnými princípmi ich technologického spracovávania, získajú základné vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia orientovať sa v mediálnej tvorbe. Zároveň získajú praktický výcvik v komunikačných a prezentačných zručnostiach, v rétorike, v schopnosti viesť rozhovor, objaviť tému a spracovať ju, ako aj analyzovať a kriticky hodnotiť audiovizuálne diela. Žiaci nadobudnú schopnosti odolávať mediálnym tlakom a manipuláciám s informáciami, ktoré sú v súčasnej mediálnej praxi časté.
	Rámcové učebné plány a učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
	Od 1.1.2010 platí Metodický pokyn č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl  
	Pri určovaní výšky mesačného príspevku žiaka na úhradu nákladov spojených so štúdiom podľa § 33a zákona č. 596/2003 Z.z. odporúčame výšku prerokovať so zriaďovateľom, radou školy a zástupcami rodičov kvôli udržaniu optimálnej zaškolenosti žiakov ZŠ v ZUŠ.

Riaditelia škôl vysielajú učiteľov ako pedagogický sprievod alebo pozorovateľov na súťaže a prehliadky formou pracovných ciest.
	V zmysle § 27 ods. 2 písm. g) základná umelecká škola ako súčasť sústavy škôl a školských zariadení prijíma vzdelávacie poukazy najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Vzdelávacie poukazy nemožno použiť na úhradu školného v základnej umeleckej škole.



Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia 

Problematiku školského klubu detí stanovuje školský zákon v § 114, školského strediska záujmovej činnosti v § 115, centra voľného času v §116 a školského internátu v § 117. 
	Podrobnosti upravuje Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. (na www.minedu.sk v menu Legislatíva - Vyhlášky).
	V zmysle § 4 Nariadenia vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov odporúčame kombinovať vyučovaciu a výchovnú povinnosť pre dopĺňanie ich základného vyučovacieho a výchovného úväzku.
	V ŠKD odporúčame využívať vzdelávacie poukazy najmä žiakov I. stupňa ZŠ. 
	V CVČ a ŠSZČ venovať pozornosť záujmovej činnosti v spolupráci so školami, prevencii a ochrane detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi.
	V CVČ a ŠSZČ odporúčame využívať vzdelávacie poukazy žiakov základných a stredných škôl (žiakov stredných škôl aj v školských internátoch). 

Predmetové olympiády, postupové a športové súťaže  

	KŠÚ organizačne a finančne zabezpečuje krajské a regionálne kolá predmetových olympiád, postupových a športových súťaží žiakov prostredníctvom poverení škôl a školských zariadení. Súťaže sú finančne zabezpečované v zmysle ich zatriedenia do kategórií A, B, C. 
	Pri organizovaní súťaží postupovať podľa

	Smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení,

	Smernica č. 44/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení  športových súťaží detí a žiakov škôl.
Metodický pokyn č. 1/2011-G k organizačnému zabezpečeniu športových súťaží na základných školách, stredných školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti KŠÚ.

Metodický pokyn č. 2/2011-G k finančnému zabezpečeniu a vyúčtovaniu súťaží žiakov organizovaných na základných školách, stredných školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti KŠÚ. 
Metodický pokyn č. 4/2009 – VŠ z 23. októbra 2009 k zodpovednosti za BOZP pri organizovaní súťaží na základných školách, stredných školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti KŠÚ.
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Sport2012/2012-0307-FinancovanieSkolskychSutazi.pdf" http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Sport2012/2012-0307-FinancovanieSkolskychSutazi.pdf  
Vnútorné metodické pokyny KŠÚ sú zverejnené na stránke www.ksuke.sk" www.ksuke.sk .
Informácie o vedomostných súťažiach v územnej pôsobnosti KŠÚ a rôznych záujmových aktivitách sú zverejnené na internetovej stránke www.ksuke.sk" www.ksuke.sk v časti Súťaže – vedomostné súťaže a s celoslovenskou pôsobnosťou na www.iuventa.sk" www.iuventa.sk .
	Informácie o športových súťažiach v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach sú zverejnené na web stránke www.ksuke.sk v časti Súťaže – športové súťaže na www.skolskysport.sk  a www.sass.sk.
	Je potrebné venovať pozornosť novému spôsobu administrácie športových súťaží žiakov, ktorý sa realizuje cez internetový portál www.skolskysport.sk.  Informačný materiál a prístupové kódy dostali všetky školy e-mailovou poštou. 


Školské  zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

Oblasť školského školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (ďalej poradenské zariadenia) ustanovuje § 130 až 136 školského zákona. Podrobnosti upravuje Vyhláška MŠ SR č.325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.
	V zmysle § 130 školského zákona poradenské zariadenia poskytujú odbornú starostlivosť pre deti od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.
	Poradenské zariadenia v zmysle § 132 a § 133 vykonávajú všetky zákonom vymedzené činnosti vo svojej územnej pôsobnosti.
	Základnými zložkami systému výchovného poradenstva a prevencie sú zariadenia výchovného, psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva, ktorého súčasťou je 
a) centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (§ 132 zákona),
b) centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (§ 133 zákona).
	Ďalšie zložky systému výchovného poradenstva a prevencie sú :
	výchovný poradca

školský psychológ
školský špeciálny pedagóg
liečebný pedagóg
sociálny pedagóg
	koordinátor prevencie

	Činnosť poradenských zariadení metodicky usmerňuje MŠVVaŠ SR.
	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) metodicky usmerňuje činnosti podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z.z.
	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) metodicky usmerňuje činnosti podľa § 4 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z.z.
	Poradenské zariadenia v spolupráci s materskými školami poskytujú odbornú starostlivosť a pomoc aj mimoriadne nadaným deťom. Systém v Projekte pre mimoriadne nadané deti je otvorený, začlenenie detí do týchto tried je možné aj vo vyššom ročníku v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním.
	Poradenské zariadenia na požiadanie rodičov, školy a pediatrov zisťujú školskú pripravenosť detí pred vstupom do 1. ročníka ZŠ, osobitnú pozornosť venujú deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia v zmysle Metodického usmernenia č. 12/2005-R z 20. júla 2005, ktorým sa upravuje postup pedagogicko-psychologických poradní pri posudzovaní školskej spôsobilosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pri prijímaní do 1. ročníka základnej školy.
	Riaditelia CPPPaP zabezpečia účasť a odbornú pomoc psychológov pri zápise detí do 1. ročníka ZŠ rozpisom na jednotlivé školy.
	Odporučiť rodičom, ktorých deti nie sú dostatočne zrelé na vstup do školy, psychologické vyšetrenie. Pozornosť venovať depistáži detí z rizikových skupín pred vstupom do ZŠ. 
	Poradenské zariadenia vyšetrujú deti predškolského veku s adaptačnými, výchovnými a vývinovými problémami. Je potrebné, aby MŠ  nahlasovali svoje požiadavky v dostatočnom časovom predstihu. Žiadosti o psychologické posúdenie školskej pripravenosti nahlásiť na poradenské zariadenie najneskôr do 31.1.2013. 
	Výchovní poradcovia ZŠ, SŠ, ŠŠ a ŠŠZ spolupracujú s poradenskými zariadeniami pri príprave a výbere ďalšieho vzdelávania na SŠ a VŠ. 
	V poradenských zariadeniach venovať zvýšenú pozornosť aktivitám súvisiacim s prevenciou sociálno-patologických javov u detí a mládeže, vychádzajúc z Národného programu boja proti drogám.
	Pri riešení problematiky šikanovania žiakov spolupracovať so školami a ŠZ v zmysle Metodického usmernenia č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.
	Zvýšenú pozornosť venovať oblasti začleňovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ a SŠ. Metodicky viesť učiteľov pri vytváraní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov. 
	KŠÚ v Košiciach v zmysle § 130 ods. 10 školského zákona poveril CPPPaP Košice, Karpatská 8 (tel.: 055 / 055/6226615, 055/6252981) metodickým usmerňovaním CPPPaP vo svojej územnej pôsobnosti.
	KŠÚ v Košiciach v zmysle § 130 ods. 10 školského zákona poveril CŠPP Košice, Bocatiova 1 (tel.: 055 / 7961211) metodickým usmerňovaním CŠPP vo svojej územnej pôsobnosti.



Oblasť školského stravovania 


	Oblasť školského stravovania ustanovuje § 142 školského zákona. Podrobnosti školského stravovania ustanovuje Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.


	V školskej jedálni sa môžu stravovať aj iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej RÚVZ).


	Zariadenia školského stravovania sú povinné zabezpečovať výživovú hodnotu hotových pokrmov a nápojov podľa odporúčaných výživových dávok v zmysle § 26 ods. 4 písm. i) 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 výrobe pokrmov a nápojov školské jedálne postupujú podľa zásad správnej výrobnej praxe v zmysle § 26 ods. 4 písm. c) citovaného zákona. 


	Prevádzkovateľ je povinný  vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho RÚVZ, ako aj návrh na jeho zmenu v súlade s § 26 ods. 4 písm. m) citovaného zákona. Organizáciu v školskej jedálni upravuje prevádzkový poriadok, ktorého obsahom je najmä : prihlasovanie a odhlasovanie odberu jedál a nápojov, harmonogram výdaja jedál a nápojov.


	Sortiment tovaru v bufetoch a automatoch v rámci zariadenia pre deti a mládež, ktorý je dostupný žiakom a deťom, má byť v súlade s § 24 ods. 5 písm. b) citovaného zákona a nesmie obsahovať alkoholické nápoje, nápoje s obsahom kofeínu a chinínu, ako aj tabakové výrobky. 
	Pracovnú činnosť v školských stravovacích zariadeniach môžu vykonávať zamestnanci zdravotne a odborne spôsobilí v zmysle § 12 a § 15 citovaného zákona.
	Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov na základe odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov, vydaných MŠVV a Š SR a s možnosťou využitia krajových receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných  limitov na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca  dieťaťa  alebo  žiaka.
	V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre detí a žiakov, u ktorých podľa posúdenia  ošetrujúceho lekára si ich zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. Ide o tri druhy diét : diabetická, šetriaca a celiatická. 
	Diéty sú pripravované na základe materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie. Úhrady za stravné pri diétnom stravovaní sú určené na základe finančných limitov. V individuálnych prípadoch môže rodič diétnu stravu do zariadenia donášať za dodržania požadovaných hygienických podmienok v súlade s § 8 ods. 3 písm. b) Vyhlášky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Zariadenia školského stravovania sú povinné zabezpečiť režim stravovania a pitný režim v súlade s § 8 citovanej vyhlášky.
	Odporúčame zabezpečiť podávanie mlieka v školách prostredníctvom mliekarenských podnikov v SR, ktorí sú žiadateľmi o finančnú pomoc v zmysle uplatnenia
Nariadenia vlády č. 348/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 339/2008Z.z. o poskytovaní pomoci na spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády SR č. 342/2009 Z.z. 

   http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/NariadeniaVlady/341-2009.pdf" http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/NariadeniaVlady/341-2009.pdf 
Metodického usmernenia č. 14/2010-R  z 30.9.2010, ktorým sa dopĺňa metodické usmernenieč.12/2008-R zo 6.10.2008 v znení metodického usmernenia č.16/2009-R z 27.8.2009 k realizácii nariadenia vlády SR č. 339/2008 Z.z. o poskytovaní pomoci na spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v MŠ, pre žiakov na ZŠ a pre žiakov na stredných škôl  http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/RezortnePredpisy/2010/14_2010_R_metodicke_usmernenie_mlieko.rtf" http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/RezortnePredpisy/2010/14_2010_R_metodicke_usmernenie_mlieko.rtf 
	Odporúčame zabezpečiť podávanie  ovocia a zeleniny v zmysle Nariadenia vlády SR č. 520/2010 Z.z. z 15. decembra 2010, 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 materských školách a pre žiakov v základných školách.
	Pracovnú činnosť v školských stravovacích zariadeniach môžu vykonávať zamestnanci zdravotne a odborne spôsobilí v zmysle § 12 a § 15 Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
	 Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením  odporúčame realizovať v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky :

	V prvom rade podávaním obedov  pripravovaných v zariadeniach školského stravovania v zmysle materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou ,

b)   podávaním  balíčkov ( v odôvodnených prípadoch ak nie je možnosť podávania teplej stravy)    pripravovaných v zariadeniach školského stravovania ( bagety , pečené buchty, pečené mäsá podané v bagete, ovocie, mliečne výrobky a pod.) podľa materiálno- spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie ,
c) podávaním balíčkov  pripravovaných inými dodávateľmi resp. rozdeľovaním dodaných výrobkov do balíčkov ( jogurty, bagety, mliečne výrobky , ovocie, trvanlivé pečivo), pričom túto skutočnosť treba uviesť v prevádzkovom poriadku zariadenia (§26 ods.4písm. m) zákona č. 355/2007 Z.z. s tým, že školské stravovacie zariadenie nezodpovedá za kvalitu balenej stravy, nakoľko táto strava nebola vyrobená v tomto zariadení.
 Povinnosťou pri podávaní suchej stravy v balíčkoch je zabezpečiť, aby strava bola pripravovaná zo zdravotne neškodných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou.

Pokyny a odporúčania pre oblasť BOZP, PO a CO 

	V úvode školského roka venovať pozornosť plneniu úloh z pohľadu  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a uskutočniť školenie zamestnancov školy v oblasti BOZP, PO a CO s cieľom predchádzať pracovným a školským úrazom. 
	V súčinnosti  s bezpečnostno-technickou službou (BTS):

	Pre kategóriu 1. a 2. nie je PZS povinná

·	v priebehu školského roka odporúčame aktualizovať školenie pre nepedagogických zamestnancov podľa profesií a pracovného zaradenia, zabezpečiť periodické preškolenie pedagogických zamestnancov (1x za 2 roky)
·	uskutočniť preškolenie pre nových zamestnancov s dôrazom na základné školské dokumenty (organizačný, pracovný a školský poriadok, politika bezpečnosti práce, štatút ochrany pred požiarmi), 
	Riaditelia škôl a ŠZ skontrolujú platnosť svojho preškolenia vedúceho zamestnanca (platnosť osvedčenia 2 roky) podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré je potrebné zabezpečiť u fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá môže organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce  v zmysle § 27 len na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom dozoru (novela  zákona č. 470/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov). KŠÚ v Košiciach organizuje takéto školenie každoročne v máji a novembri. 

      http://www.bozpo.sk/public/poradna/bozp/06_124.htm" http://www.bozpo.sk/public/poradna/bozp/06_124.htm 
	Zabezpečiť úlohy podľa Vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode.

Zabezpečiť poučenie pre pedagógov i žiakov pred nástupom na plavecký výcvik v zmysle Smernice č. 6/2009-R z 22. apríla 2009 o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl.
	Pri organizovaní zotavovacích podujatí – pobyt najmenej 5 detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako 4 dni, ktorého účelom je rekreácia, posilnenie zdravia a telesnej zdatnosti zabezpečiť v zmysle § 25 Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.
	Pri organizovaní výletov a exkurzií sa postupuje podľa § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) a podľa § 25 Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Od 1.7.2006 je v platnosti zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, http://www.bozpo.sk/public/legis/bozp/06_124.pdf" http://www.bozpo.sk/public/legis/bozp/06_124.pdf.
Od 1.7.2006 je v platnosti zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, http://www.bozpo.sk/public/legis/bozp/06_125.pdf" http://www.bozpo.sk/public/legis/bozp/06_125.pdf .
	Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov je v platnosti od 1.9.2007.
	Na stránke MŠVV a Š SR v časti Osobný úrad je Metodická pomôcka k novému zákonu NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
	Lekárske preventívne prehliadky zabezpečovať v zmysle §30 ods.3 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
	Na stránke MŠVV a Š SR v časti Rezortné predpisy je Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí
	Požitie alkoholického nápoja  alebo inej návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov rieši § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z.z.
Na úseku ochrany pred požiarmi sa riadiť novelizovaným zákonom č. 314/2001 Z.z. o požiarnej  ochrane http://www.bozpo.sk/public/legis/opp/01_314.pdf" http://www.bozpo.sk/public/legis/opp/01_314.pdf  a novelou vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii http://www.bozpo.sk/public/legis/opp/02_121.pdf, 
Zabezpečenie úloh ochrany pred požiarmi môžu vykonávať iba technici požiarnej ochrany, ktorí získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti na príslušnom Krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru,
Na úseku civilnej ochrany sa riadiť Zákonom č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva (1,2 MB).
Odborná spôsobilosť pre pracovníkov v CO je v legislatíve upravená Vyhl. č. 7/2012 Z.z. od 1. februára 2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti  na úseku civilnej ochrany.
Do školských vzdelávacích programov ZŠ a SŠ zapracovať návrh učebných osnov „Ochrana života a zdravia“.
Na úseku obrany, bezpečnosti a CO je potrebné spracovať základnú dokumentáciu na školách a školských zariadeniach v zmysle dokumentu „Zameranie činnosti orgánov samosprávy, právnických osôb oprávnených na podnikanie v územnom obvode Košice pri plnení úloh krízového riadenia, obrany, hospodárskej mobilizácie, CNP a civilnej ochrany obyvateľstva v roku 2012“ ako vzor môžete použiť časopis Revue pre civilnú ochranu obyvateľstva, mimoriadne vydanie pre základne školy - DVD na pomoc školám. Podrobné informácie žiadajte na príslušných Obvodných úradoch v okresných mestách (kontakt : Stela Gačová,  tel.: 055/6001 442),
	Dodržiavať Metodické usmernenie č. 11/2008-R z 10. septembra 2008 pre plánovanie a zabezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike,
Zážitkom pre žiakov v oblasti civilnej ochrany sa majú stať zaujímavo pripravené účelové cvičenia na základných a stredných školách s dostatočným množstvom materiálu CO,
Metodickú pomoc a zabezpečenie odborných kurzov poskytne bezplatne každej škole Stredisko vzdelávania a prípravy v Spišskej Novej Vsi, tel.: 053/429 88 04, fax.: 053/429 88 05, e-mail: etus@uco.sk" betus@uco.sk  
Otázkami civilnej ochrany obyvateľstva a problematikou škôl sa zaoberá časopis „Civilná ochrana“, ktorý si môže objednať každá škola a ŠZ, tel.: 02/444 58 816, fax.: 02/444 58 819, e-mail: predplatne@abompkapa.sk. Informácie k problematike civilnej ochrany hľadajte na http://www.uco.sk/" http://www.uco.sk/
	Údaje o úrazoch, ktoré vzniknú v školskom roku 2012-2013, sa zapisujú priebežne do webovej aplikácie, umiestnenej na internetovej stránke http://web.uips.sk/urazy/ na základe Metodického pokynu pre zber údajov o úrazovosti detí, žiakov a študentov určených pre automatizované spracovanie od 1.2.2009. Za účelom evidencie a  štatistiky predkladať 1x písomný záznamy registrovaných pracovných a školských úrazov na KŠÚ v Košiciach na predpísanom tlačive. Pracovné úrazy predkladajú iba školy a ŠZ v zriaďovacej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach.
	Podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov sa zakazuje fajčiť v základných školách, stredných školách a ŠZ, v predškolských zariadeniach a v priestore školských ihrísk. http://www.ucps.sk/Zakon_o_ochrane_nefajciarov" http://www.ucps.sk/Zakon_o_ochrane_nefajciarov 
	Požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania a pitný režim, činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu a náležitosti prevádzkového poriadku v zariadeniach pre deti a mládež obsahuje Vyhlášky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. 
	Podrobnosti vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. upravuje Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik
	Dňa 1.11.2011 vstúpilo do platnosti Metodické usmernenie č. 62/2011, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny. Toto usmernenie zrušilo Metodické usmernenie č. 28/2011.  
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/RezortnePredpisy/2011/62_MU_2011_priebeh_vyucby_OKM.rtf" http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/RezortnePredpisy/2011/62_MU_2011_priebeh_vyucby_OKM.rtf 
	Metodickú pomoc pre oblasť BOZP, PO a CO poskytuje odborný radca Mgr. Imrich Vince, č. telefónu : 055 / 72 45 636, 0915 848 341, e-mail vince.imrich@ksuke.sk 


Zriaďovatelia škôl a ŠZ – obce, mestá, Košický samosprávny kraj

Obec postupuje v zmysle 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 – upozornenie :
	Podľa § 3 ods. 4 postupuje zriaďovateľ pri menovaní riaditeľa v prípadoch, keď rada školy nekoná v ustanovenej lehote alebo ak rada školy nenavrhla zriaďovateľovi kandidáta na vymenovanie riaditeľa na základe dvoch po sebe nasledujúcich výberových konaní, na ktorých sa zúčastnil najmenej jeden kandidát, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady.
	Podľa § 4 ods. 2 organizačné zabezpečenie výberového konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov na vymenovanie riaditeľa zabezpečuje zriaďovateľ.
	Podľa § 4 ods. 3 rada školy vyzve príslušný krajský školský úrad a Štátnu školskú inšpekciu na delegovanie zástupcov do rady školy na účely výberového konania s riadnym hlasom.
	Podľa § 6 ods. 4 vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka.
	Podľa § 6 ods. 17 vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a ŠZ, v prípade potreby požiada o pomoc 

	Krajský školský úrad v Košiciach, Zádielska 1, 040 78 Košice,
	Štátna školská inšpekcia, Školské inšpekčné centrum, Hroncová  13, 040 01 Košice,

	Podľa § 6 ods. 19 vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko a evidenciu, v ktorých školách ju plnia.
	Podľa § 6 ods. 23 obec vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo ŠZ, ktorých je zriaďovateľom.
	Podľa § 6 ods. 24 obec ako zriaďovateľ určí výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, výšku príspevku v ZUŠ, výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, ŠSZČ, internátu alebo CVČ.
	Podľa § 8 určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy

	žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne inak,
	úhrada cestovných nákladov na dopravu patrí žiakovi z obce, v ktorej nie je zriadená škola alebo druhý stupeň ZŠ v súlade so všeobecne záväzným nariadením (VZN) obce bez školy alebo druhého stupňa ZŠ a VZN obce, do ktorej podľa dohody medzi obcami patria.

	podľa § 9 ods. 18 samosprávny kraj vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo ŠZ.
	Podľa § 18 ods. 5 pri zmene adresy zriaďovateľa, zmene súpisného čísla školy alebo ŠZ, udelení alebo odňatí čestného názvu školy alebo ŠZ je zriaďovateľ povinný bezodkladne túto skutočnosť písomne oznámiť spolu s dokladom osvedčujúcim zmenu ministerstvu. MŠ SR písomne potvrdí uvedenú zmenu zriaďovateľovi.
	Podľa § 21 ods. 12 na vonkajšom označení budovy školy sa uvádza názov školy bez uvedenia názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy.

	V zmysle § 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. je potrebné sa riadiť Vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z.z ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. V súvislosti s citovanou legislatívou upozorňujeme :

	Orgán školskej samosprávy je schopný uznášať sa, ak  j na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov orgánu školskej samosprávy.
	Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členov.
	V novozriadenej škole alebo v novozriadenom školskom zariadení sa rada školy ustanoví najneskôr do troch mesiacov odo dňa zriadenia školy alebo ŠZ.
	Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky.
	Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a ŠZ, v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.  
	Zloženie a počet členov rady školy určí zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy alebo ŠZ, pričom dodržiava zásadu, že počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo ŠZ, musí byť väčšinový.
	Pri základnej škole s materskou školou sa ustanoví rada školy, ktorej členom je aj zvolený zástupca rodičov detí materskej školy a zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy.
	Členstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena orgánu školskej samosprávy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy alebo ŠZ. Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania.

	Podľa § 25 ods. 5 členmi rady školy, ktorej zriaďovateľom je obec, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
	Podľa § 25 ods. 6 členmi rady školy, ktorej zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo KŠÚ, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Členom rady školy pri strednej škole je aj zvolený zástupca žiakov príslušnej školy.
	Podľa § 37 sa priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku. Za priestupok podľa tohto zákona možno uložiť zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu do 331,50 €. Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec.

	Obce, mestá a samosprávny kraj podľa § 15 až 23 postupujú pri zriaďovaní a zrušovaní škôl v zmysle Smernice MŠ SR č. 1/2004-E z 1. apríla 2004, ktorou sa určuje postup orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských zariadení pri zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení a pri zriaďovaní a zrušovaní škôl a školských zariadení.

V súvislosti s citovanou smernicou upozorňujeme : 
	Spojeniu škôl musí predchádzať ich vyradenie zo siete a ich následné zrušenie, zriaďujú sa až po ich zaradení do siete.
	Za priestupok podľa § 37 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. sa považuje, ak zriaďovateľ vykoná zmeny údajov bez vykonania zmien v sieti MŠ SR.
	Žiadosti na zaradenie, vyradenie škôl a ŠZ zo siete a o iné zmeny v sieti podľa čl. 4 ods. 2 Smernice č. 1/2004-E posielajte na vyjadrenie KŠÚ v Košiciach. Agendu zabezpečuje : PhDr. Helena Mochnáčová, č. tel.: 055 / 7245 116, e-mail mochnacova.helena@ksuke.sk" mochnacova.helena@ksuke.sk .

	Upozorňujeme na Metodické usmernenie č. 11/2008-R z 10. septembra 2008 pre plánovanie a zabezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike
	Pre oblasť financovania škôl a ŠZ v oblasti regionálneho školstva je na webovej stránke MŠ SR zriadená samostatná časť pod názvom Financovanie regionálneho školstva.
	Mzdové náležitosti upravuje zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (prístup nájdete v POP v časti Prehľad najdôležitejších právnych noriem v školstve)  
	Zber údajov pre normatívne financovanie a údaje o vzdelávacích poukazoch bude realizované prostredníctvom stránky http://www.vykazy.sk .
	Súčasťou financovania škôl a ŠZ je aj Smernica č. 8/2011, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií. Metodickú pomoc pri havarijných stavoch školských objektov poskytuje Ing. Peter Dzurenda, 055/7245 228 dzurenda.peter@ksuke.sk" dzurenda.peter@ksuke.sk.
	V súvislosti s financovaním škôl a ŠZ upozorňujeme zriaďovateľov na tieto chyby : z prenesených kompetencií nie je možné financovať mzdy a prevádzkové náklady na originálne kompetencie; finančné prostriedky na prenesené kompetencie je potrebné včas posielať školám v zákonom stanovených lehotách.


Metodickú pomoc pre oblasť financovania škôl a ŠZ poskytuje oddelenie ekonomických činností KŠÚ podľa rozdelenia okresov, zriaďovateľov a odbornej problematiky :
	Ing. Viera Kováčová		tel.: 055/7245 222	vedúca odd. ekonomických činností

kovacova.viera@ksuke.sk
	Ing. Iveta Grilliová		tel.: 055/7245 221	okres Košice-okolie, mesto Košice, VÚC

a financovanie neštátnych škôl
grilliova.iveta@ksuke.sk
	Ing. Eva Zeleňáková		tel.: 055/7245 225	okresy Michalovce, Sobrance, Trebišov 								a Gelnica

zelenakova.eva@ksuke.sk
	Ing. Miriam Kicová		tel.: 055/7245 226	okresy Rožňava, Spišská Nová Ves,

financovanie školských úradov 								a finančné zabezpečovanie súťaží
kicova.miriam@ksuke.sk
	Ing. Adriána Némethová		tel.: 055/7245 224	špeciálne školy a ŠZ

nemethova.adriana@ksuke.sk  
	Ing. Martina Gomolčáková 	tel.: 055/7245 224	špeciálne školy a ŠZ, štatistický výkaz 

									ŠKOL 1-04 pre školy a ŠZ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
gomolcakova.martina@ksuke.sk
	Dana Hoffmannová		tel.: 055/7245 223 	účtovníctvo pre školy a ŠZ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
hoffmannova.dana@ksuke.sk
	Mária Takáčová			tel.: 055/7245 662	štatistický výkaz ŠKOL 1-04

takacova.maria@ksuke.sk  
	Mária Kurjanová			tel.: 055/7245 661	štatistický výkaz ŠKOL 1-04

kurjanova.maria@ksuke.sk  



Obec ako školský úrad

	Obce,  mestá  a  Košický samosprávny postupujú podľa :


	 Smernica č. 8/2005-R z 20. júna 2005, ktorou sa určuje postup krajského školského úradu pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a posudzovaní odborného zabezpečenia činností obce a samosprávneho kraja ako školských úradov, v znení novelizovanej  Smernice č. 4/2008-R z 18. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 8/2005-R z 20. júna 2005 a v znení novelizovanej Smernice č. 3/2009-R z 22. januára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 8/2005-R z 20. júna 2005
	Smernica č. 7/2004-E z 9. septembra 2004 ktorou sa určuje vzorová náplň činnosti obcí ako školských úradov a samosprávnych krajov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na orgány územnej samosprávy. V súvislosti s citovanou legislatívou upozorňujeme na tieto povinnosti :
	ak je obec školským úradom, vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve nasledovné činnosti :

	štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy (v školskom úrade samosprávneho kraja riaditeľ strednej školy),

kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania,
	vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a ŠZ,
	poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a ŠZ.

Správne delikty rieši § 37a zákona č. 596/2003 Z.z. v znení zákona č. 462/2008 Z. z., ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike. 

	Upozorňujeme obce, ktoré budú sídlom spoločného obecného úradu, zabezpečujúceho úlohy a činnosti v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry, na dodržiavanie článku 3 ods. 2 a ods. 3 Smernice č. 8/2005-R z 20. júna 2005, ktorou sa určuje postup krajského školského úradu pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a posudzovaní odborného zabezpečenia činností obce a samosprávneho kraja ako školských úradov.


	Odporúčame odborným zamestnancom školských úradov zamerať počas školského roka kontrolnú činnosť vo svojej pôsobnosti : zberu a správnosti údajov Eduzber, úplnosti dokladov k žiadostiam o cestovné, asistentov učiteľa, vzdelávacích poukazov a včasnosti predkladania správ a štatistických podkladov podľa časového harmonogramu (pozri prílohu č. 1 POP).





Uznávanie dokladov o vzdelaní : 
	KŠÚ vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci rozhodovania o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných základnými školami a strednými školami v zahraničí v zmysle            § 31 až 34 zákona č. 596/2003 Z.z. 
	Všeobecné informácie o postupe výkonu štátnej správy sú zverejnené na www.minedu.sk        v časti - Uznávanie dokladov o vzdelaní a na www.ksuke.sk v časti -  Nostrifikácia dokladov o vzdelaní. 
	Rovnocennosť dokladov o vzdelaní vybavuje Mgr. Imrich Vince, odborný radca OOMČ, č. t. 055 / 7245 636, vince.imrich@ksuke.sk 



Prehľad najdôležitejších právnych noriem v školstve

Prehľad je na webovej stránke MŠVV a Š SR  www.minedu.sk v menu Ministerstvo školstva – Legislatíva v členení na zákony, nariadenia vlády SR, vyhlášky a rezortné predpisy.
	Právne normy, najmä legislatívu v úplnom znení (Rek zákony), môžete vyhľadať na stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk . :
	vľavo otvorte okno : JASPI - ZÁKONY, ZNALCI, TLMOČNÍCI, PREKLADATELIA, JUDIKATÚRA http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_maxi_zak_fr0.htm 

po otvorení okna Predpisy do kolónky Predpis č.: vložte číslo a rok predpisu v tvare napr.: 362/2006


Záver

	Krajský školský úrad v Košiciach želá všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom škôl a ŠZ a ich zriaďovateľom vo svojej územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti úspešný školský rok 2012/2013 s predsavzatím spoločného úsilia a vytrvalosti pri plnení náročných úloh, ktoré           vyplývajú z uvádzania nového školského zákona a jeho vykonávacích predpisov do života škôl a ŠZ.


V Košiciach, august 2012



      PhDr. Anna Racková, v. r.
		                  prednostka 
                  Krajského školského úradu v Košiciach






Príloha č. 1
Harmonogram spracovania štatistických výkazov v školského roku 2012/2013
Škol (MŠ SR)
Názov výkazu -   Výkaz
Podľa stavu k
Odoslať na KŠÚ do
Poznámka
Hospodárske výkazy
1-04
Štvrťročný výkaz o práci v školstve
 za štvrťrok 2012 
15. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku
web aplikácia
Školské výkazy
1-01
o materskej škole
15. 9. 2012
20. 9. 2012
údaje aj do 40-01
2-01
o strednej škole
15. 9. 2012
20. 9. 2012
Elektronický formulár                      zaslať na UIPŠ
2-01P
o prospechu a dochádzke žiakov stredných škôl
15. 9. 2012
20. 9. 2012
web aplikácia
(za škol.rok 2011/2012)
3-01
o základnej škole
15. 9. 2012
20. 9. 2012
údaje aj do 40-01
3-01P
o prospechu a dochádzke žiakov ZŠ
15. 9. 2012
20. 9. 2012
príloha k 3-01
(za škol.rok 2011/2012)
4-01
o MŠ a ZŠ pre deti a žiakov so špeciálnymi VVP
15. 9. 2012
20. 9. 2012
údaje aj do 40-01
4-01P
o prospechu a dochádzke v ZŠ pre žiakov so špeciálnymi VVP 
15. 9. 2012
20. 9. 2012
príloha k 4-01
(za škol.rok 2011/2012)
5-01
o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
za škol. rok 2011/2012
20. 9. 2012
web aplikácia
10-01
o školskej a akademickej knižnici
za rok 2012
8. 2. 2013
web aplikácia
14-01
o špeciálnych výchovných zariadeniach
15. 9. 2012
20. 9. 2012
 
15-01
o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže
15. 9. 2012
20. 9. 2012
web aplikácia
(CVČ a ŠSZČ)
17-01
o zariadení školského stravovania
za rok 2012
20. 1. 2013
web aplikácia
18-01
o jazykovej škole
15. 9. 2012
20. 9. 2012
údaje aj do 40-01
19-01
o školskom internáte
15. 9. 2012
20. 9. 2012
 
24-01
o základnej umeleckej škole
15. 9. 2012
20. 9. 2012
údaje aj do 40-01
26-01
o športovej škole a športovej triede
31.12. 2012
20. 1. 2013
 
27-01
o stredisku praktického vyučovania (SPV), 
o stredisku odbornej praxe (SOP)
30. 9. 2012
 3.10. 2012
 
29-01
o škole v prírode
za rok 2012
 9. 1. 2013
 
31-92
o telovýchovných zariadeniach
využívaných školou
31.12.2012
20. 1. 2013
 
Úr 1-01
o úrazovosti detí, žiakov a študentov
priebežne
-
web aplikácia 
http://web.uips.sk/urazy
40-01
o počte žiakov (detí), ZUŠ a ŠZ v územnej pôsobnosti obcí 
15. 9. 2012
25. 9. 2012
školy a ŠZ obciam
web aplikácia
na KŠU posiela iba obec   do 30. 9. 2012
IKT 1-01
o informačných technológiách v škole
za rok 2012
14. 1. 2013
web aplikácia

Metodickú pomoc KŠÚ pri vyplňovaní výkazov poskytne odborný radca:
Mgr. Klaudia Miklodová,  tel. 055/7245 448, miklodova.klaudia@ksuke.sk 



