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LEGISLATÍVA V PRÁCI VYCHOVÁVATEĽA:
- ŠKOLSKÁ LEGISLATÍVA
- OSTATNÁ LEGISLATÍVA
- VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (VZN) OBCÍ A MIEST
- VNÚTORNÉ NARIADENIA RIADITEĽA ŠKOLY (RŠ)
- VNÚTORNÉ NARIADENIA RŠ PRE ŠKD

ODPORÚČANÉ KROKY PRI PRÁCI SO ZÁKONMI:
1. krok: ZÁKAZ – NEDOVOĽUJE SA
2. krok: PRÍKAZ = VYKONAŤ NIEČO, SPOLOČENSKÁ
POŽIADAVKA
3. krok: MOŽNOSTI = PODMIENKY, V KTORÝCH JE NIEČO
MOŽNÉ VYKONÁVAŤ

NOVELA ZÁKONA = DODATOK POZMEŇUJÚCI ALEBO
DOPLŇUJÚCI ZÁKON
ÚČINNOSŤ ZÁKONA = ZÁKON JE ÚČINNÝ (MÁ PRÁVNU MOC)
OD URČITÉHO KONKRÉTNEHO TERMÍNU (PRE ŠZ ZVYČAJNE
OD 1. SEPTEMBRA DANÉHO ROKU)

ZÁKON č. 245/2008 Z. z. (o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov)
NOVELY:
- zákon č. 390/2011 Z. z. (o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch)
- zákon č. 324/2012 Z. z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009
Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)
- zákon č. 464/2013 Z. z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony)

Zákon č. 390/2011 Z.z. (o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch)
- vošiel do povedomia najmä podmienkami o priznávaní,
uznávaní a získavaní kreditov
- článok V., odsek 10: V § 114 ods. 2 sa slová „ich počet v
oddelení je spravidla zhodný s počtom žiakov v príslušnej
triede podľa § 29 ods. 5 najviac však 25“ nahrádzajú slovami
„počet detí v oddelení určí riaditeľ školského klubu detí alebo
riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, pri dodržaní
požiadaviek podľa osobitného predpisu32a)“.
= Vyhláška MZ SR č. 527/2007 (o podrobnostiach
o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež)
= Zákon č. 355/2007 Z.z. (o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) =

ruší sa hranica maximálneho počtu detí
v oddelení ŠKD

Zákon č. 324/2012 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony)
- vošiel do povedomia najmä centrálnym registrom detí a žiakov
- čl. IX, odsek 35: V § 114 odsek 1 znie: „(1) Školský klub detí
zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na
základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského
zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase
mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Činnosť, ktorú
zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou
zabezpečovanou centrom voľného času podľa § 116.“. = mení hlavný
predmet činnosti ŠKD
= nie ZČ a KČ § 116 Zákona č. 245/2008 Z.z.
= áno ODDYCH = ODDYCH PRI ČINNOSTI PNV = ČINNOSŤ PODĽA VP

Zákon č. 464/2013 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon))
- vošiel do povedomia určením maximálneho a
minimálneho počtu žiakov v triedach
- mení požadovanú pedagogickú dokumentáciu v
školách a školských zariadeniach
PRE ŠKD PLATÍ:
- triedna kniha
- osobný spis dieťaťa
- rozvrh hodín ? RŠ
- školský poriadok ?RŠ
- plánovanie – plány ? RŠ
= REDUKUJE SA PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA V ŠKD

RUŠENÁ PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA V ŠKD:
- PLÁNY ( plán práce školského zariadenia, tematický
výchovno-vzdelávací plán)
- VÝCHOVNÉ OSNOVY (zostávajú ako súčasť VP)
- VÝCHOVNÉ ŠTANDARDY

( zostávajú ako súčasť VP)
- VÝCHOVNÉ PLÁNY (zostávajú ako súčasť VP)

PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA
(§ 11 Zákona č. 245/2008 Z. z.)
Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia
(1) Pedagogická dokumentácia školy alebo školského
zariadenia je súbor písomných dokumentov, ktorými sa
riadi proces výchovy a vzdelávania, a súbor písomností,
podľa ktorých vydáva škola alebo školské zariadenie
verejné listiny a rozhodnutia.

VÝCHOVNÝ PROGRAM:
(§ 8 Zákona č. 245/2008 Z. z.)
Výchovný program

(1) Výchovný program je základným dokumentom školského
zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje
výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach
uvedených v § 113 a 120.
(2) Výchovný program vydáva a zverejňuje riaditeľ školy alebo
riaditeľ školského zariadenia po prerokovaní v pedagogickej
rade školy alebo v pedagogickej rade školského zariadenia,
rade školského zariadenia. Na vyžiadanie schvaľuje
výchovný program zriaďovateľ.
(3) Výchovný program musí byť vypracovaný v súlade
s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona.

245/2008 Z.z.
Zákon
z 22.mája 2008
O výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

(konsolidované znenie) = upravené

Hľadajte : www. minedu.sk /Zákony

Všimnite si:
druhá časť - §8,§10,§11

deviata časť - §114
desiata časť §144,§150,§152,§153,§154,§157,§158,§162,§163
+prílohy 32a

ODPORÚČANIA:

ÚPRAVA VP k termínu 01.09.2014
1. naďalej zostávajú všetky časti VP podľa § 11 Zákona č.
245/2008 Z. z.
2. nerušia sa súčasti VP podľa § 10 Zákona č. 245/2008 Z.
z.(konsolidované znenie)
3. zadefinovať do VP všetky činnosti, ktorými sa realizuje
v ŠKD oddych, nielen TOV ale aj VVČ

POUŽITÁ LITERATÚRA:
- zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z 22.5.
2008
- zákon č. 390/2011 Z. z. (o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch) z 21.10.2011

- zákon č. 324/2012 Z. z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009
Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) z 20.12.2012
- zákon č. 464/2013 Z. z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony) zo 4.12.2012

- zákon č. 245/2008 Z.z .o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (konsolidované znenie) = upravené znenie

Ďakujem p. vychovávateľkám regiónov Nitra, Dolný Kubín a Poprad za
odbornú komunikáciu, na základe ktorej vznikla a bola upravená táto
prezentácia
Mgr. Gabriela Zábušková (učiteľ kontinuálneho vzdelávania)
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