
Prehľad predpisov, podľa ktorých Základná škola, Zemanská 2, 

Krompachy koná a rozhoduje: 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2. Zákon č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov 

3. 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 

4.  Zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

5. Zákon č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

6. Zákon č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme 

7. Zákon č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 

8. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 

9. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

10. Zákon č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

11. Zákon NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

12. Zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

13. Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve 

14. Zákonník práce č.311/2001 Z. z. 

15. 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 neskorších predpisov 

16. Vyhláška MŠ SR č.320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č.224/2011 Z. z.  

17. Vyhláška MŠ SR č.322/2008 Z. z. o špeciálnych školách 

18. Vyhláška MŠ SR č.330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 

19. Vyhláška MŠ SR č.306/2009 Z. z. o školskom klube, stredisku záujmovej činnosti, 

centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe 

20. Vyhláška MŠ SR č.649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia v znení vyhlášky č. 452/2011 Z. z.  

21. Vyhláška MŠ SR č.9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

22. Vyhláška 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 zmysle vyhlášky č.230/2009 Z. z. 

23. Vyhláška MŠ SR č.445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

24. Vyhláška MŠ SR č.231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizovaní školského roka na 

základných školách, na stredných školách, na odborných učilištiach a na jazykových 

školách 



25. Vyhláška MŠ SR č.326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných 

školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia 

26. Vyhláška MŠ SR č.527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre 

deti a mládež 

27. Nariadenie vlády SR č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice 

platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

28. Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných 

činnosti pri výkone práce vo verejnom záujme(doplnený NV SR č. 423/2009) 

29. Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej 

vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 

v znení nariadenia vlády SR č. 433/2012 Z. z. 

30. Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia 

31. Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy 

32. Metodický pokyn č.32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia. 


