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Rozhodovanie
riaditeľa ZŠ

Bez doterajšej právnej úpravy

§ 5 ods. 3 písm. b) prijatí žiaka prestupom,

Rozhodovanie
riaditeľa SŠ

Bez doterajšej právnej úpravy

§ 5 ods. 4 písm. b) prijatí žiaka prestupom,

Rozhodovanie
riaditeľa školského
zariadenia

§ 5 ods. 6
(6) Riaditeľ školského zariadenia rozhoduje o
a) prijatí žiaka do školského zariadenia,
b) uložení výchovných opatrení,
c) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení,

Obec

§ 6 ods. (24) Obec ako zriaďovateľ určí výšku príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v základnej umeleckej
škole, výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole a výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, internátu alebo centra voľného času; výška
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje len pre deti, pre
ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

Konkretizácia ustanovenia:
§ 5 ods. 6
6) Riaditeľ školského zariadenia rozhoduje o
a) prijatí dieťaťa alebo žiaka do školského zariadenia,
b) uložení výchovných opatrení,
c) určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú dieťaťu alebo žiakovi
v školskom zariadení,
Konkretizácia ustanovenia § 6 ods. 24
(24) Obec ako zriaďovateľ určí všeobecne záväzným nariadením výšku
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v základnej
umeleckej škole, výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole a výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí, internátu alebo centra voľného času; výška príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole sa určuje len pre deti, pre ktoré nie je predprimárne
vzdelávanie povinné.

Samosprávny kraj

Bez doterajšej právnej úpravy

Doplnenie nových zriaďovateľských pôsobností samosprávneho kraja v § 9
ods. 2
„h) materské školy, ak ide o jednu právnickú osobu zriadenú ako
kombinácia strednej školy a materskej školy alebo kombinácia strednej
školy, materskej školy a základnej školy,
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i) základné školy, ak ide o jednu právnickú osobu zriadenú ako kombinácia
strednej školy a základnej školy alebo kombinácia strednej školy,
materskej školy a základnej školy.“

Regionálny úrad
školskej správy

§ 9 ods. 19
(19) Samosprávny kraj ako zriaďovateľ určí výšku príspevku v základnej
umeleckej škole, výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole
a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť centra voľného času a školského internátu
§ 10 ods. 1
k) centrá špeciálno-pedagogického poradenstva,
l) centrá pedagogicko-psychologického poradenstva,

Konkretizácia ustanovenia § 9 ods. 19
(19) Samosprávny kraj ako zriaďovateľ určí všeobecne záväzným nariadením
výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku úhrady nákladov
na štúdium v jazykovej škole a výšku mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť centra voľného času a školského internátu
Zmena zriaďovateľských pôsobností regionálneho úradu školskej správy
v § 10 ods. 1
k) centrá poradenstva a prevencie,
l) špecializované centrá poradenstva a prevencie,

Bez doterajšej právnej úpravy

Rozšírenie kompetencie regionálneho úradu školskej správy v § 11 ods. 1
(1) Regionálny úrad plní úlohy v oblasti financovania škôl a školských
zariadení podľa osobitného predpisu. 31) Regionálny úrad overuje správnosť
počtov detí alebo žiakov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho
školského roka a ďalších údajov potrebných na rozpis finančných
prostriedkov poskytovaných ministerstvu zriaďovateľmi škôl, školami
alebo školskými zariadeniami.

Bez doterajšej právnej úpravy

§ 11 ods. 4
(4) Regionálny úrad
a) kontroluje27) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania
v školách a školských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti
s výnimkou kontroly podľa § 13 a
b) vykonáva finančnú kontrolu na mieste 32) v oblasti finančných
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu podľa osobitného
predpisu31) u zriaďovateľov, ktorými sú obec, štátom uznaná cirkev alebo
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náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba,
a v školách a školských zariadeniach týchto zriaďovateľov vo svojej
územnej pôsobnosti.
Štátna školská
inšpekcia

Bez doterajšej právnej úpravy

Rozšírenie povinnosti ŠŠI:
v § 13 ods. (11) Výstupné inšpekčné materiály sú uložené v kontrolovanom
subjekte a v príslušnom školskom inšpekčnom centre Štátnej školskej
inšpekcie a zverejňujú sa na webovom sídle Štátnej školskej inšpekcie.
V § 14
b) kontroluje súlad medzinárodného programu s princípmi a cieľmi výchovy
a vzdelávania,
c) kontroluje súlad používania katalógu výsledkov experimentálneho
overovania a inovácií vo výchove a vzdelávaní s princípmi a cieľmi výchovy
a vzdelávania," platí od 1.9.2023,
a
h) poskytuje školám a školským zariadeniam odbornú a poradenskú činnosť
v rozsahu svojej pôsobnosti.

§ 13a ods. 2: (2) Školským inšpektorom môže byť ten, kto spĺňa
kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania pre príslušný
druh, typ a stupeň školy alebo školského zariadenia, má osem rokov
pedagogickej praxe v škole alebo v školskom zariadení, absolvoval
I. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu a pôsobil minimálne tri roky
v riadiacej funkcii v školstve alebo v pracovnom zaradení metodika
alebo v pracovnom zaradení školského inšpektora, alebo absolvoval
II. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu.

Zosúladenie terminológie. v § 13a ods. 2 so zákonom č. 138/2019 Z. z:
(2 Školským inšpektorom môže byť ten, kto spĺňa kvalifikačné predpoklady
vysokoškolského vzdelania pre príslušný druh, typ a stupeň školy alebo
školského zariadenia, najmenej osem rokov vykonával pracovnú činnosť 47da)
v škole alebo v školskom zariadení, absolvoval I. kvalifikačnú skúšku alebo jej
náhradu a pôsobil minimálne tri roky v riadiacej funkcii v školstve alebo
v pracovnom zaradení metodika alebo v pracovnom zaradení školského
inšpektora, alebo absolvoval II. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu.
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§ 14 ods. 2:
Ministerstvo na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti ďalej
zriaďuje a zrušuje rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých
štatutárne orgány vymenúva a odvoláva minister. Sú to:
a) ústavy na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu a odbornotechnického usmerňovania všeobecného a odborného školstva,
b) organizácie na zabezpečenie odborného a metodického riadenia
škôl a školských zariadení, na prípravu pedagogickej dokumentácie
podľa § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. a ďalšie vzdelávanie pedagogických
zamestnancov,
c) metodicko-pedagogické centrá na výkon metodickej činnosti
a na ďalšie
vzdelávanie
pedagogických
zamestnancov
a nepedagogických zamestnancov.

Zmena ustanovenia § 14 ods. 2
Ministerstvo na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti ďalej
zriaďuje a zrušuje rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých
štatutárne orgány vymenúva a odvoláva minister. Sú to najmä organizácie
na zabezpečovanie odborného a metodického pôsobenia v oblasti
školského kurikula, výchovno-vzdelávacieho procesu, profesijného rozvoja
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a rezortného
výskumu a spracovania dát.

§ 14 ods. 5
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
podrobnosti o
d) štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
e) podmienkach a pravidlách experimentálneho overovania cieľov,
obsahu, metód, organizácie a riadenia výkonu výchovnovzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach,
f) druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív
vrátane spôsobov ich evidencie a archivácie.

§ 14 ods. 5 spresnenie ustanovení
d) štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení, termíne jej predloženia
na vyjadrenie orgánu školskej samosprávy, schválenie zriaďovateľovi
a termíne jej zverejnenia,
e) podmienkach a pravidlách experimentálneho overovania cieľov, obsahu,
metód, organizácie a riadenia výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu
v základných školách a stredných školách a v školských zariadeniach,
f) druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských formulárov
vrátane spôsobov ich evidencie a archivácie.

§ 14 ods. 6 písm.
o) udeľuje a odníma školám a školským zariadeniam čestné názvy,

§ 14 ods. 6 písm. o) – rozšírenie kompetencie ministerstva
o) udeľuje a odníma školám a školským zariadeniam čestné názvy
a historické názvy,
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Bez doterajšej právnej úpravy

§ 15 ods. 4 doplnené nové písmeno:
f) združenie škôl a školských zariadení podľa § 20a.

Bez doterajšej právnej úpravy

§ 18 nový odsek 9:
(9) Pri zmene v sieti, ktorou je združenie škôl a školských zariadení do jednej
právnickej osoby podľa § 20a, zriaďovateľ splnomocnený ostatnými
zriaďovateľmi zasiela ministerstvu dohodu podľa § 20a ods. 3. Ministerstvo
písomne potvrdí uvedenú zmenu splnomocnenému zriaďovateľovi a zaradí
združenie škôl a školských zariadení do siete bez rozhodnutia. Zmeny
týkajúce sa združenia škôl a školských zariadení podľa § 20a oznamuje
zriaďovateľ splnomocnený ostatnými zriaďovateľmi ministerstvu.
Pri zaradení združenia škôl a školských zariadení do siete a pri jeho
zmenách sa nepostupuje podľa osobitného predpisu.80)
§ 19 ods. 2 vložené nové dve písmená:
f) vysoká škola, ak ide o zriadenie materskej školy,
g) ústredný orgán štátnej správy, ak ide o zriadenie materskej školy.

Bez doterajšej právnej úpravy

Bez doterajšej právnej úpravy

Doplnený text v § 19 ods. 8:
Elokované pracovisko zariadenia poradenstva a prevencie možno zriadiť
len v priestoroch školy.

Bez doterajšej právnej úpravy

§ 19 nový ods. 10:
(10) Vysoká škola alebo ústredný orgán štátnej správy môže zriadiť
materskú školu len pre deti osôb, ktoré sú v štátnozamestnaneckom
pomere, pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu
k zriaďovateľovi materskej školy. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
môže zriadiť materskú školu aj pre deti profesionálnych vojakov
vykonávajúcich štátnu službu v služobnom pomere k Slovenskej republike.
Vysoká škola a ústredný orgán štátnej správy má právo na zabezpečenie
financovania podľa osobitného predpisu,31) len ak ide o povinné
predprimárne vzdelávanie.
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Škola s organizačnými
zložkami

§ 20
§ 20
Spájanie škôl
(1) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo dohody zriaďovateľov
sa môžu školy rôzneho druhu a typu spájať do jednej právnickej osoby.
Zriaďovateľom spojenej školy je zriaďovateľ, na ktorom sa ostatní
zriaďovatelia dohodnú.
(2) Spojeniu škôl musí predchádzať ich vyradenie zo siete a ich
následné zrušenie. Spojená škola sa zriaďuje až po jej zaradení
do siete.
(3) Spojená škola sa vnútorne člení na organizačné zložky, ktorými sú
školy do tejto školy spojené. Na dokladoch o získanom vzdelaní sa
uvádza len príslušný druh a typ školy, ktorá je organizačnou zložkou
spojenej školy.
(4) Spojená škola sa vedie v sieti so všetkými školami, ktoré boli
do spojenej školy spojené.
(5) Spojenú školu riadi jeden riaditeľ, ktorý spĺňa kvalifikačné
požiadavky najmenej pre jeden druh alebo typ školy, ktorá je
organizačnou zložkou spojenej školy.
(6) Riaditeľ spojenej školy ustanovuje zástupcov riaditeľa pre každú
školu, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy. Na zástupcu
riaditeľa sa vzťahujú kvalifikačné predpoklady uvedené v § 3 ods. 5.
(7) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov škôl
a iné právne vzťahy škôl podľa odseku 1 prechádzajú na spojenú školu
odo dňa spojenia.
(8) Ak sa spojí škola so školským zariadením okrem predškolského
zariadenia, školské zariadenie sa stáva súčasťou školy podľa
osobitného predpisu.58)
(9) Pri vzniku spojenej školy zriaďovateľ obsadí funkciu riaditeľa školy
bez výberového konania len do úspešného vykonania výberového
konania na riaditeľa (§ 4), a to najdlhšie na šesť mesiacov.
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Zmenená právna úprava a nová úprava v odseku 1
§ 20
Škola s organizačnými zložkami
(1) Školu možno zriadiť ako jednu právnickú osobu s viacerými
organizačnými zložkami, ktorými je spojenie akejkoľvek kombinácie
materskej školy, základnej školy, strednej školy alebo školského zariadenia.
Organizačné zložky takto zriadenej spojenej školy nie sú právnické osoby.
(2) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo dohody zriaďovateľov sa
môžu školy rôzneho druhu a typu a školské zariadenia spojiť do jednej
právnickej osoby. Zriaďovateľom takto zriadenej spojenej školy je
zriaďovateľ, na ktorom sa zriaďovatelia dohodnú. Organizačné zložky
takto zriadenej spojenej školy nie sú právnické osoby.
(3) Ak sa spojí škola so školským zariadením podľa odseku 2, školské
zariadenie sa stáva súčasťou školy.
(4) Spojeniu škôl alebo školských zariadení podľa odseku 2 musí
predchádzať ich vyradenie zo siete a ich následné zrušenie. Právnická osoba
podľa odseku 2 sa zriaďuje ako spojená škola po zaradení do siete.
(5) Právnická osoba podľa odseku 1 alebo 2 sa člení na organizačné zložky,
ktorými sú jednotlivé školy a vedie sa v sieti so všetkými organizačnými
zložkami. Na dokladoch o získanom vzdelaní sa uvádza len príslušný druh
a typ školy, ktorá je organizačnou zložkou. Rozhodnutia vo výchove
a vzdelávaní a doklady o získanom vzdelaní podpisuje riaditeľ.
(6) Právnickú osobu podľa odseku 1 alebo odseku 2 riadi jeden riaditeľ,
ktorý, ak ide o kombináciu strednej školy s inou školou alebo s inými
školami alebo školskými zariadeniami, spĺňa kvalifikačné predpoklady na
výkon pracovnej činnosti v strednej škole. Ak ide o kombináciu základnej
školy s materskou školou alebo školskými zariadeniami, riaditeľ spĺňa
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v základnej škole.
(7) Riaditeľ právnickej osoby podľa odseku 1 alebo odseku 2 ustanovuje
zástupcu riaditeľa pre každú školu alebo školské zariadenie, ktoré sú
organizačnou zložkou. Na zástupcu riaditeľa sa vzťahujú kvalifikačné
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(10) Pri školách podľa odseku 9, ktorých zriaďovateľom je zriaďovateľ
podľa § 2 ods. 1 písm. b) až d), sa ustanoví nová rada školy najneskôr
do troch mesiacov od vzniku školy.
(11) Riaditeľ základnej školy s materskou školou okrem riaditeľa
základnej školy s materskou školou, v ktorej sa predprimárne
vzdelávanie uskutočňuje v jednej triede, určí zástupcu riaditeľa pre
materskú školu, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon
pedagogickej činnosti v materskej škole podľa osobitného
predpisu.60a)

STAV PO NOVELE

predpoklady na výkon pracovnej činnosti uvedené v § 3 ods. 5. Ak je
organizačnou zložkou materská škola, zástupca riaditeľa pre materskú
školu musí spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti
v materskej škole.60a)
(8) Pri spojení škôl alebo školských zariadení podľa odseku 2
a) práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov a iné
právne vzťahy jednotlivých škôl alebo školských zariadení prechádzajú
na školu, ktorá vznikla ich spojením, odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
o zaradení školy do siete, vymenovania nového riaditeľa po úspešnom
vykonaní výberového konania, a to najdlhšie na šesť mesiacov,
c) nová rada školy sa ustanoví najneskôr do troch mesiacov od vzniku školy.
§ 20a
(1) Na základe dohody zriaďovateľov sa môžu materské školy, základné
školy, základné umelecké školy a školské zariadenia združiť do jednej
právnickej osoby. Zriaďovateľom združenia škôl a školských zariadení sú
všetci zriaďovatelia spoločne.
(2) Školy a školské zariadenia, ktoré sú združené v združení, zostávajú
právnickými osobami.
(3) Pri združení škôl alebo školských zariadení podľa odseku 1 zriaďovatelia
vo vzájomnej dohode najmä
a) určia zriaďovateľa, ktorý je splnomocnený na vykonávanie všetkých
úkonov týkajúcich sa združenia škôl a školských zariadení,
b) vymedzia vzájomné vzťahy vrátane finančného zabezpečenia výchovy
a vzdelávania v jednotlivých školách a školských zariadeniach
a majetkových vzťahov,
c) určia organizačnú štruktúru združenia škôl a školských zariadení,
d) upravia práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov
škôl a školských zariadení združených v združení,
e) upravia postup pri obsadení funkcie štatutárneho orgánu združenia škôl
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a školských zariadení.
(4) Združeniu škôl a školských zariadení podľa odseku 1 nepredchádza ich
vyradenie zo siete. Právnická osoba podľa odseku 1 sa zriaďuje po zaradení
združenia škôl a školských zariadení do siete podľa § 18 ods. 9.
§ 20 ods. 11: (11) Riaditeľ základnej školy s materskou školou okrem
riaditeľa základnej školy s materskou školou, v ktorej sa
predprimárne vzdelávanie uskutočňuje v jednej triede, určí zástupcu
riaditeľa pre materskú školu, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady
na výkon pedagogickej činnosti v materskej škole podľa osobitného
predpisu.60a)
Označovanie škôl
a školských zariadení

§ 21 ods. 1:
(1) Názov školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a názvu
ulice, popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy.
V názve typu strednej odbornej školy, ktorým je stredná odborná škola
s prívlastkom a stredná priemyselná škola s prívlastkom sa nemusí
uviesť prívlastok. Názov školy sa uvádza v prvom páde. So súhlasom
ministerstva môže škola na základe žiadosti používať jej historický
názov. Ak ministerstvo udelilo škole čestný názov, je súčasťou názvu
školy a uvedie sa za druhom alebo typom školy; čestný názov tvorí
meno a priezvisko významnej osobnosti, ktorá má priamy vzťah
ku škole, alebo pomenovanie významnej historickej udalosti. Názov
školy musí byť zhodný s názvom školy uvedeným v sieti.

§ 21 ods. 4, 5 a 6
(4) Ak je zriaďovateľom cirkev alebo náboženská spoločnosť, v názve
sa môže uviesť, že ide o cirkevnú školu, alebo v ňom môže byť aj
označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa. Taktiež môže obsahovať
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§ 20 ods. 7: (7) Riaditeľ právnickej osoby podľa odseku 1 alebo odseku 2
ustanovuje zástupcu riaditeľa pre každú školu alebo školské zariadenie,
ktoré sú organizačnou zložkou. Na zástupcu riaditeľa sa vzťahujú
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti uvedené v § 3 ods. 5.
Ak je organizačnou zložkou materská škola, zástupca riaditeľa
pre materskú školu musí spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon
pracovnej činnosti v materskej škole.60a)
Nové znenie § 21 ods. 1:
(1) Názov školy sa skladá z označenia druhu školy a názvu ulice, popisného
čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy; názov školy môže
obsahovať aj typ školy a označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa
alebo inú charakteristiku hodnú osobitného zreteľa. Názov školy sa uvádza
v prvom páde. So súhlasom ministerstva môže škola na základe žiadosti
používať jej historický názov alebo čestný názov. Ak ministerstvo udelilo
škole historický názov alebo čestný názov, je súčasťou názvu školy a uvedie
sa za druhom alebo typom školy. Čestný názov tvorí meno a priezvisko
významnej osobnosti alebo pomenovanie významnej udalosti, ktorá má
priamy vzťah ku škole. Historický názov tvorí historická spätosť so školou
alebo školským zariadením. Názov školy musí byť zhodný s názvom školy
uvedeným v sieti.
Upravené znenie § 21 ods. 4, 5 a 6:
(4) Ak je zriaďovateľom cirkev alebo náboženská spoločnosť, v názve sa
môže uviesť, že ide o cirkevnú školu. Taktiež môže obsahovať meno
významnej osobnosti príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
prípadne meno svätca.
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meno významnej osobnosti príslušnej cirkvi alebo náboženskej
spoločnosti, prípadne meno svätca.
(5) Ak je zriaďovateľom fyzická osoba alebo iná právnická osoba,
uvedie sa na začiatku názvu školy slovo „súkromná“ v príslušnom
tvare. V názve môže byť aj označenie, ktoré charakterizuje
zriaďovateľa.
(6) Ak sa škola zriadila pre nadané a talentované deti alebo žiakov,
pred názvom školy alebo školského zariadenia sa uvedie slovo, ktoré
primerane vyjadruje oblasť, na ktorú je škola zameraná (napríklad
bilingválne gymnázium, športové gymnázium a pod.).

(5) Ak je zriaďovateľom fyzická osoba alebo iná právnická osoba, môže sa
uviesť na začiatku názvu školy slovo "súkromná" v príslušnom tvare.
(6) Ak sa škola zriadila pre nadané a talentované deti alebo žiakov, pred
názvom školy alebo školského zariadenia sa uvedie slovo, ktoré primerane
vyjadruje oblasť, na ktorú je škola zameraná (napríklad bilingválne
gymnázium a pod.).

Bez doterajšej právnej úpravy

§ 21 nové odseky 9 a 10
(9) Združenie škôl a školských zariadení podľa § 20a sa označuje názvom
"Školský klaster".
(10) Ak sa stredná odborná škola s prívlastkom alebo škola, ktorej
ministerstvo udelilo čestný názov alebo historický názov, stane
organizačnou zložkou školy, prívlastok, čestný názov alebo historický názov
sa stáva súčasťou názvu školy, ktorá vznikla spojením. Ak sa súčasťou
názvu školy, ktorá vznikla spojením, stane viac prívlastkov alebo viac
čestných názvov, ich poradie určí zriaďovateľ.
§ 35a nový odsek 5:
(5) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
vypracúvajú školy a školské zariadenia okrem školských účelových
zariadení.

§ 35a

Úprava bola vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení (§ 1)

Rozsah pôsobnosti
zákona

§ 38 ods. 5 až 9:
(5) Na rozhodovanie riaditeľa súkromnej školy alebo súkromného
školského zariadenia a riaditeľa cirkevnej školy alebo cirkevného
školského zariadenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom
konaní.80)
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§ 38 ods. 5:
(5) O odvolaní proti rozhodnutiu riaditeľa podľa odseku 4 rozhoduje
zriaďovateľ. Ak riaditeľ školy je tá istá osoba ako zriaďovateľ, o odvolaní
rozhoduje najmenej trojčlenná odvolacia komisia zriadená zriaďovateľom;
rozhodnutia o odvolaní podpisuje predseda odvolacej komisie.
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(6) Rozhodnutie vo veciach podľa § 5, v ktorých rozhoduje riaditeľ
súkromnej školy alebo súkromného školského zariadenia a riaditeľ
cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia, sa musí
vyhotoviť písomne a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie
o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Musí sa doručiť
zákonnému zástupcovi žiaka alebo žiakovi, ktorý dovŕšil 18. rok veku,
do vlastných rúk.
(7) Zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ktorý dovŕšil 18. rok veku,
ktorému bolo doručené rozhodnutie podľa odseku 6, môže podať
žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva
riaditeľovi, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do 15 dní odo dňa jeho
doručenia. Riaditeľ môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že
rozhodnutie bolo vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym
predpisom alebo v rozpore s vnútorným predpisom školy alebo
cirkevného školského zariadenia.
(8) Ak riaditeľ cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia
nevyhovie žiadosti podľa odseku 7, postúpi žiadosť zriaďovateľovi
školy alebo školského zariadenia. Zriaďovateľ zmení rozhodnutie, ak
bolo vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom
alebo s vnútorným predpisom školy alebo školského zariadenia. Inak
žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Odpoveď
žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 15 dní
od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia.
(9) Ak riaditeľ súkromnej školy alebo súkromného školského
zariadenia nevyhovie žiadosti podľa odseku 7, môže sa žiadateľ
domáhať svojich práv podľa osobitného predpisu.81)
Bez doterajšej právnej úpravy

10

STAV PO NOVELE

(6) zrušený od 1.1.2022
(7) zrušený od 1.1.2022
(8) zrušený od 1.1.2022
(9) zrušený od 1.1.2022.

§ 38a ods. 2:
(2) Na účely podľa osobitného predpisu81b) sa za orgán verejnej moci
považuje riaditeľ
a) materskej školy,
b) základnej školy,
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c) strednej školy,
d) školy s organizačnými zložkami.
§ 39hf

Bez doterajšej právnej úpravy

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 sa do siete nezaraďujú
zariadenia poradenstva a prevencie a elokované pracoviská zariadení
poradenstva a prevencie. O žiadostiach o zaradení školského zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie do siete, ktoré boli podané
a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo pred 1. januárom 2022, sa rozhodne
podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021.
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