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Význam deklaratórneho ustanovenia právneho predpisuVýznam deklaratórneho ustanovenia právneho predpisu

Význam konštitutívneho ustanovenia právneho predpisuVýznam konštitutívneho ustanovenia právneho predpisu

Význam právnej sily právneho predpisuVýznam právnej sily právneho predpisu

Informačné zdroje súvisiace s predprimárnym vzdelávanímInformačné zdroje súvisiace s predprimárnym vzdelávaním

ČO SA DOZVIETEČO SA DOZVIETE



Deklaratórne ustanovenie 

právneho predpisu

(kto a za čo zodpovedá)

v generalizovanej podobe vymedzuje 

kompetencie a zodpovednosť 

deklaratórny akt má len procesné dôsledky, 

v rovine hmotného práva 

nie je právnou skutočnosťou

Konštitutívne ustanovenie 

právneho predpisu

tzv. výkonné

ustanovenie právneho predpisu

konštitutívny akt aplikácie práva má procesné i hmotné 

právne dôsledky, ktoré spočívajú vo vzniku, v zmene 

alebo v zániku subjektívnych práv a povinností, 

v tomto zmysle je právnou skutočnosťou

DEKLARATÓRNY A KONŠTITUTÍVNY AKT APLIKÁCIE PRÁVA 
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Príklad deklaratórneho ustanovenia právneho predpisu  

ods. 1

Školu riadi riaditeľ.

§ 5 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov

Riaditeľ zodpovedá za:

a) dodržiavanie ŠVP určených pre školu, ktorú riadi

b) vypracovanie a dodržiavanie ŠkVP

c) vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho 
vzdelávania pedagogických zamestnancov

atď.

 ak riaditeľ školy čokoľvek nedodrží, nemôže ho to zbaviť zodpovednosti !!!

ods. 2
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ods. 14

Riaditeľ rozhoduje o:
a) prijatí dieťaťa do MŠ

b) prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt                                
alebo na diagnostický pobyt

c) prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ,                                        
ak nejde o PPV

d) oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať                            
do školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o PPV

atď.



Príklad deklaratórneho ustanovenia právneho predpisu

§ 152 školského zákona

Školy sú pri V a V, činnostiach priamo súvisiacich s V a V a poskytovaní služieb povinné:

a) prihliadať na základné fyziologické potreby detí

b) vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologickým javom

c) zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí

d) poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie BOZ detí

e) viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým prišlo počas VVP a pri činnostiach 

organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze
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Príklad deklaratórneho ustanovenia právneho predpisu 

§ 2 ods. 1 vyhlášky č. 541/2021 Z. z. o MŠ

 ZRIAĎUJE SA FUNKCIA ZÁSTUPCU RIADITEĽA AK MÁ MŠ 4 A VIAC TRIED

§ 20 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.

 RIADITEĽ právnickej osoby USTANOVUJE ZÁSTUPCU RIADITEĽA PRE KAŽDÚ ŠKOLU alebo školské 

zariadenie, KTORÉ SÚ ORGANIZAČNOU ZLOŽKOU 

 na zástupcu riaditeľa sa vzťahujú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti

 AK JE ORGANIZAČNOU ZLOŽKOU MŠ, ZÁSTUPCA RIADITEĽA PRE MŠ                                                              

MUSÍ SPĹŇAŤ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY NA VÝKON PRACOVNEJ ČINNOSTI V MŠ
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Príklad deklaratórneho ustanovenia právneho predpisu 

§ 20 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.

 PEDAGOGICKÝ ASISTENT podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy 

a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo V a V,                                                                       

pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, 

informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér
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§ 20 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.

 UČITEĽ pri uskutočňovaní ŠkVP poskytuje V a V deťom, žiakom alebo poslucháčom 

a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky V a V



Príklad deklaratórneho ustanovenia právneho predpisu  

§ 37 ods. 2, 3 zákona č. 138/2019 Z. z.                                       

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 činnosť triedneho učiteľa vykonáva učiteľ v jednej triede 

 podľa potrieb školy môže učiteľ vykonávať činnosť triedneho učiteľa v dvoch a viacerých triedach

 činnosť triedneho učiteľa môže vykonávať aj učiteľ, ktorý nemá ukončené adaptačné vzdelávanie,                               

ak nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného učiteľa
8

Triedny učiteľ vyučuje v príslušnej triede:
a) koordinuje V a V v príslušnej triede

b) zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie 

c) zodpovedá za utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi navzájom,                    

medzi deťmi a zamestnancami školy

d) spolupracuje so zákonnými zástupcami, pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami

e) poskytuje deťom a zákonným zástupcom poradenstvo vo V a V



Príklad deklaratórneho ustanovenia právneho predpisu 

 PZ je povinný splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti najneskôr do 4 rokov od vzniku 

prvého pracovného pomeru v príslušnom druhu školy alebo školského zariadenia, v ktorom vykonáva 

pracovnú činnosť PZ

 PZ je povinný po preradení do inej kategórie splniť kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu 

najneskôr do 2 rokov odo dňa preradenia

 PZ je povinný splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v škole, školskom zariadení 

alebo v triede pre deti a žiakov so ŠVVP najneskôr do 4 rokov od začiatku výkonu tejto pracovnej činnosti

§ 83 ods. 1,2, 3 zákona č. 138/2019 Z. z.                                       

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Príklad deklaratórneho ustanovenia právneho predpisu 

a) priama VVČ, ktorou sa uskutočňuje ŠkVP

b) činnosti, ktorými sa uskutočňuje program vzdelávania PZ a OZ

c) ostatné činnosti súvisiace s priamou VVČ, ktoré zamestnávateľ upraví v pracovnom poriadku

d) poskytovanie výchovy podľa osobitného predpisu

e) poradenstvo PZ a OZ a spolupráca so školami, školskými zariadeniami, zariadeniami sociálnej pomoci 

a pracoviskami praktického vyučovania pri profesijnom rozvoji

f) odborná pomoc spojená s V a V

g) poradenstvo a odborná pomoc spojené s využívaním digitálnych technológií vo V a V

h) činnosti pri atestácii v atestačnej organizácii 

i) výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v škole alebo v školskom zariadení

§ 6 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.                                       

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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PRACOVNOU ČINNOSŤOU PZ SA ROZUMEJÚ



Príklad deklaratórneho ustanovenia právneho predpisu 

a) výkon činnosti psychologickej, logopedickej, sociálno-pedagogickej, liečebno-pedagogickej 

alebo špeciálno-pedagogickej a reedukácia detí a ostatné činnosti s tým súvisiace

b) poskytovanie kariérového poradenstva, sociálneho poradenstva a prevencie vo V a V                                                                        

a ostatné činnosti s tým súvisiace 

c) výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v škole alebo v školskom zariadení

§ 6 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.                                       

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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PRACOVNOU ČINNOSŤOU OZ SA ROZUMEJÚ



Príklad konštitutívneho ustanovenia právneho predpisu 

 začínajúceho PZ a začínajúceho OZ

zaradí riaditeľ do adaptačného vzdelávania najneskôr do 5 dní od vzniku pracovného pomeru 

bez ohľadu na splnenie kvalifikačných predpokladov začínajúceho PZ alebo začínajúceho OZ

§ 51 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z.                                       

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 riaditeľ v stanovenej lehote vytvorí podmienky pre naplnenie povinnosti                                          

začínajúceho PZ alebo OZ, ktorou je absolvovanie adaptačného vzdelávania                                                                                                        
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Princíp vyššej právnej sily

hierarchia právnych 

predpisov podľa stupňa právnej sily

 ústavné zákony

 zákony

 nariadenia vlády

 právne predpisy ústredných orgánov 

štátnej správy (vyhláška, smernica)

 právne predpisy orgánov územnej samosprávy 

 právne predpisy výnimočne vydávané 

inými než štátnymi orgánmi 

Princíp právne aktuálnejšieho 

právneho predpisu 

vzhľadom 
na 

vydanie 

v zbierke zákonov

novší právny predpis 

ruší alebo mení starší predpis

PRÁVNA SILA PRÁVNEHO PREDPISU
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Príklad princípu právne aktuálnejšieho právneho predpisu

§ 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.  

 riaditeľ školy zodpovedá 

za vypracovanie a dodržiavanie 

ročného plánu ďalšieho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov

§ 40 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.                                       

 profesijný rozvoj sa riadi podľa                  

plánu profesijného rozvoja,                                        

ktorý vyplýva zo zamerania školy

PLÁN PROFESIJNÉHO ROZVOJA 

Správny názov dokumentácie

14

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                     

a zmene a doplnení niektorých zákonov

o pedagogických zamestnancoch                                                                 

a odborných zamestnancoch                                                             

a o zmene a doplnení niektorých zákonov



Príklad princípu vyššej právnej sily právneho predpisu

§ 1 vyhlášky č. 435/2020 Z. z. 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení

 správu o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach 

vypracúvajú školy a školské zariadenia 

okrem školských účelových zariadení

§ 35a ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.

 správu o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach 

vypracúvajú školy a školské zariadenia 

okrem školských účelových zariadení
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Príklad princípu vyššej právnej sily právneho predpisu

§ 3 ods. 1 vyhlášky č. 541/2021 Z. z. o MŠ 

Triedny učiteľ určený riaditeľom 

 zabezpečuje organizáciu VVČ

 v každej triede

 ak je triedny učiteľ neprítomný dlhšie ako 30 dní, 

zastupuje ho iný učiteľ MŠ určený riaditeľom

§ 37 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.                                       

Triedny učiteľ vyučuje v príslušnej triede a:

a) koordinuje V a V v príslušnej triede

b) zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej 

dokumentácie 

c) zodpovedá za utváranie podmienok na rozvoj 

pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi navzájom, 

medzi deťmi a zamestnancami školy

d) spolupracuje so zákonnými zástupcami, PZ a OZ

e) poskytuje deťom a zákonným zástupcom                                

poradenstvo vo V a V
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o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Kategórie PZ a OZ

a) učiteľ

b) majster odbornej výchovy

c) vychovávateľ

d) korepetítor

e) školský tréner

f) pedagogický asistent

g) zahraničný lektor

h) školský špeciálny pedagóg

i) školský digitálny koordinátor

j) učiteľ profesijného rozvoja

a) psychológ a školský psychológ

b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg

c) kariérový poradca

d) logopéd a školský logopéd

e) liečebný pedagóg

f) sociálny pedagóg

§ 19; § 23 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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INFORMAČNÉ ZDROJEINFORMAČNÉ ZDROJE

DIEŤA HOVORIACE INÝM JAZYKOM: MOŽNOSTI KOMPENZAČNEJ PODPORY V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ 

19767.pdf (minedu.sk)

DIEŤA S RIZIKOVÝM VÝVINOM: MOŽNOSTI KOMPENZAČNEJ PODPORY V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/materska-skola/spu-dieta-rizikovym-vyvinom-web-final.pdf

POMOCNÍ VYCHOVÁVATELIA V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ 

https://www.minedu.sk/vyzva-pomocny-vychovavatel-pre-materske-skoly-vyhodnotenie/

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE: SPRIEVODCA CIEĽMI A OBSAHOM 19766.pdf (minedu.sk)

METODIKA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA. 2011. Bratislava: ŠPÚ, 2011. ISBN 978-80-968777-3-7.

https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/ucebnice-metodiky-

publikacie/publikacie/metodika_predprimarneho_vzdelavania.pdf

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH 

https://www.minedu.sk/data/files/6317_svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf 

UVÁČKOVÁ, I., VALACHOVÁ, D., DROPPOVÁ, G. 2009. METODIKA ROZVÍJANIA GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ DETÍ 

V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2009. ISBN 978-80-7158-967-9.

https://www.minedu.sk/data/att/19767.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/materska-skola/spu-dieta-rizikovym-vyvinom-web-final.pdf
https://www.minedu.sk/vyzva-pomocny-vychovavatel-pre-materske-skoly-vyhodnotenie/
https://www.minedu.sk/data/att/19766.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/publikacie/metodika_predprimarneho_vzdelavania.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/6317_svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf
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Stanoviská a informatívne materiály | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

INFORMAČNÉ ZDROJEINFORMAČNÉ ZDROJE

Vypracovanie školského poriadku v materskej škole

Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania

Manuál - Predprimárne vzdelávanie detí

Vedenie triednej knihy aktualizované 1. 2. 2022

Vedenie osobného spisu dieťaťa v materskej škole aktualizované 1. 2. 2022

Materská škola a školské prázdniny aktualizované 1. 2. 2022

https://www.minedu.sk/predprimarne-vzdelavanie/

Komentár k vyhláške 541/2021

Najčastejšie otázky súvisiace s povinným predprimárnym vzdelávaním

Komentár k novele školského zákona účinnej od 10.júla 2021

Webináre - Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi materských škôl

Komentár k novele vyhlášky o MŠ účinnej od 1. januára 2021

Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy

Regionálne školstvo | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (minedu.sk)

Zmeny v novele zákona 245/2008 Z.z. od 1.1.2022 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

Zmeny v novele zákona 596/2003 Z.z. od 1.1.2022 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

https://www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/
https://www.minedu.sk/vypracovanie-skolskeho-poriadku-v-materskej-skole/
https://www.minedu.sk/osvedcenie-o-ziskani-predprimarneho-vzdelania/
https://www.minedu.sk/manual-predprimarne-vzdelavanie-deti/
https://www.minedu.sk/vedenie-triednej-knihy-aktualizovane-1-2-2022/
https://www.minedu.sk/vedenie-osobneho-spisu-dietata-v-materskej-skole-aktualizovane-1-2-2022/
https://www.minedu.sk/materska-skola-a-skolske-prazdniny-aktualizovane-1-2-2022/
https://www.minedu.sk/predprimarne-vzdelavanie/
https://www.minedu.sk/komentar-k-vyhlaske-5412021/
https://www.minedu.sk/najcastejsie-otazky-suvisiace-s-povinnym-predprimarnym-vzdelavanim/
https://www.minedu.sk/komentar-k-novele-skolskeho-zakona-ucinnej-od-10jula-2021/
https://www.minedu.sk/webinare-povinne-predprimarne-vzdelavanie-v-praxi-materskych-skol/
https://www.minedu.sk/komentar-k-novele-vyhlasky-o-ms-ucinnej-od-1-januara-2021/
https://www.minedu.sk/odporucania-pre-rodicov-pri-vybere-materskej-skoly/
https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20222023/
https://www.minedu.sk/30491-sk/zmeny-v-novele-zakona-2452008-zz-od-112022/
https://www.minedu.sk/30490-sk/zmeny-v-novele-zakona-5962003-zz-od-112022/
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INFORMAČNÉ ZDROJEINFORMAČNÉ ZDROJE

Adaptácie výkonových štandardov
Odporúčania k tvorbe školského vzdelávacieho programu
Metodický list na osvojovanie štátneho – slovenského jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom 
národnostných menšín     Metodický list
Metodické príručky

Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a svet práce
Digitálne technológie
Evaluácia v materskej škole
Hudobná výchova
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s informáciami
Výtvarná výchova
Zdravie a pohyb

https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/predprimarne-

vzdelavanie-metodicke-prirucky.html

https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_adaptacie_komplet_revizia_2016.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_tvorba-skvp-odporucania-aktualizovane-2017.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_metodicky-list_odborne-pojmy.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_zrevidovane_clovek-priroda_na_zverejnenie.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_zrevidovane_clovek_spolocnost_na_zverejnenie.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_zrevidovane_clovek-svet-prace_na-zverejnenie.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_zrevidovane_dt_v_ms_lynch_vargova.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_evaluacia-ms_na_zverejnenie1.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_zrevidovane_hudobna_vychova_na_zverejnenie.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_zrevidovane_jazyk-komunikacia_na_zverejnenie.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_zrevidovane_matematika_na_zverejnenie.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_vytvarna_vychova.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_zrevidovane_zdravie_a_pohyb_nazverejnenie.pdf
https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/predprimarne-vzdelavanie-metodicke-prirucky.html
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Spolupraca s PdF PU 25.02.2022 online stretnutie
Začlenenie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do prostredia materskej školy
Evalvácia a hospitačná činnosť v materskej škole
Outdoorové vzdelávanie v školách
Povinné predprimárne vzdelávanie v intenciách legislatívnych zmien – (aktualizované 01.02.2021)
Hospitácia v materskej škole ako nástroj riadenia kvality predprimárneho vzdelávania – (aktualizované 01.02.2021)
Informácia k postupu škôl vo veci práv a povinností rodičov
Príprava na písanie 1
Príprava na písanie 2
Príprava na písanie 3
Príprava na písanie 4
Príprava na písanie 5
Príprava na písanie 6
Preukázateľnosť kompetencií v práci učiteľa materskej školy
Rozvoj matematickej gramotnosti detí v materskej škole
Skryté agresívne konanie detí v slovenských materských školách
Hejného metóda v materskej škole
Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole
Prejavy a poruchy správania u detí predškolského veku
Kritéria hodnotenia materských škôl z pohľadu Štátnej školskej inšpekcie (aktualizované 10.6.2021)
Zdravotná výchova a starostlivosť o zdravie detí v čase pandémie
Forum_online_konferencia_SSI_kompetencie_riaditel_MS

INFORMAČNÉ ZDROJEINFORMAČNÉ ZDROJE

https://www.ssi.sk/metodicke-materialy-pre-skoly/

https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2022/02/spolupraca_s_PdF_PU_25_02_2022_online_stretnutie.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/02/Zaclenenie_dietata_so_ZZ_do_MS.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/02/Evalvacia_a_hospitacna_cinnost_v_MS.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/02/Outdoorove_vzdelavanie.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/02/Povinne_predprimarne_vzdelavanie.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/02/Hospitacia_v_MS.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/01/Informacia_prava-a-povinnosti-rodicov.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/03/Priprava_na_pisanie_1.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/03/Priprava_na-pisanie_2.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/03/Priprava_na-pisanie_3.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/04/Priprava-na-pisanie-4.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/04/Priprava-na-pisanie-5.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/04/Priprava-na-pisanie-6.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/06/SIC_BB_Preukazatelnost-kompetencii-v-praci-ucitela-MS.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/06/SIC_KE__Rozvoj_matematickej_gramotnosti_v_MS.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/06/SIC_TN_Skryte_agresivne_konanie_deti_v_slovenskych_MS.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/06/SIC_TT_Hejneho_metoda_v_MS.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/06/SIC_ZA_Pedagogicke-diagnostikovanie-v-materskej-skole_MS.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/06/SIC_ZA_Prejavy-a-poruchy-spravania-u-deti-predskolskeho-veku_MS.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/06/IU_SSI_kriteria_dopad_pre_MS_konferencia_20_05_21.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Zdravotna-vychova-a-starostlivost-o-zdravie-deti-v-case-pandemie.pdf
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/10/Forum_online_konferencia_SSI_kompetencie_riaditel_MS42fb9789-f8d1-46f2-911e-cf14aecbdb16.pdf
https://www.ssi.sk/metodicke-materialy-pre-skoly/
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Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)     https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-71

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov     https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-138

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov                              

(zákon o slobode informácií)     https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme     https://www.epi.sk/zz/2003-552

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov     

596/2003 Z.z. - Zákon o štátnej správe v školstve a... - SLOV-LEX

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-124

INFORMAČNÉ ZDROJE
(zoradené podľa princípu vyššej právnej sily a podľa vydania v zbierke zákonov)

INFORMAČNÉ ZDROJE
(zoradené podľa princípu vyššej právnej sily a podľa vydania v zbierke zákonov)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-71
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-138
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/
https://www.epi.sk/zz/2003-552
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-124
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Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/20150501.html

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

245/2008 Z.z. - Zákon o výchove a vzdelávaní (škols... - SLOV-LEX

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach     https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-9

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov     

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-18

Vyhláška č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/527/20071201

Vyhláška č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení    https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-435 

INFORMAČNÉ ZDROJE
(zoradené podľa princípu vyššej právnej sily a podľa vydania v zbierke zákonov)

INFORMAČNÉ ZDROJE
(zoradené podľa princípu vyššej právnej sily a podľa vydania v zbierke zákonov)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/20150501.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-9
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-18
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/527/20071201
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-435
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Vyhláška č. 541/2021 Z. z. o materskej škole    541/2021 Z.z. - Vyhláška Ministerstva školstva, ved... - SLOV-LEX

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

 nateraz platné úplné znenie vyhlášky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/21/20220315.html

 vyhláška o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii s účinnosťou od 01. 09. 2022 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/21/20220901.html

Nariadenie vlády SR č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti https://www.epi.sk/zz/2019-201

INFORMAČNÉ ZDROJE
(zoradené podľa princípu vyššej právnej sily a podľa vydania v zbierke zákonov)

INFORMAČNÉ ZDROJE
(zoradené podľa princípu vyššej právnej sily a podľa vydania v zbierke zákonov)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/541/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/21/20220315.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/21/20220901.html
https://www.epi.sk/zz/2019-201
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