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Materiál „Návrat do škôl 2021“ je primárne určený zriaďovateľom základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri
zabezpečovaní vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov
podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného
krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia
ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného
Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území
Slovenskej republiky.

Formulár na nahlásenie požadovaného množstva antigénových testov na testovanie
na ochorenie
spôsobené koronavírusom SARS- CoV2: https://covidtesty.iedu.sk/
Formulár na nahlásenie požadovaného �nančného príspevku na testovanie:
https://covid2021.iedu.sk/fintesty/pridaj
Formulár na nahlasovanie zatvárania a otvárania škôl/tried na ministerstvo školstva
(tak ako na jeseň 2020) https://covid2021.iedu.sk
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AKTUÁLNE TÉMY
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Manuál opatrení pre školy a školské
zariadenia



Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-
19



Vyhláška a novely vyhlášok s účinnosťou k
1. januáru 2021



Jarné školy 2021

Podpora čitateľskej gramotnosti –
rozvojový projekt „Čítame radi 2“



Výzva na podávanie RP pre materské školy
„Múdre hranie“



Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie
vybavenia školskej jedálne v základných a
stredných školách – vyhodnotenie



Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie kvality
pohybových aktivít detí na základných
školách počas pandémie COVID 19 -
vyhodnotenie



Výzva na dvojtýždňovú jazykovú stáž v
Ruskej federácii v školskom roku
2021/2022



MŠVVaŠ SR ponúka jedno štipendium na
doktorandské štúdium na Európskom
univerzitnom inštitúte vo Florencii na
akademický rok 2021/2022



Formulár na komunikáciu s riaditeľmi škôl
Covid - školský semafor



Podpora pre školy ako zvládnuť prechod
na dištančné vzdelávanie



Sprievodca školským rokom 2020/2021

Letná škola 2020

Smernica o didaktických prostriedkoch

Dodatok č. 8 ku ŠVP pre základné školy

Dodatok č. 7 k ŠVP pre základné školy

Podpora udržania zamestnanosti v
materských školách - aktualizované (3. 9.
2020)



Špeciálna výzva pre mládežnícke
organizácie – nový termín prijímania
žiadostí



RÝCHLY PRÍSTUP

 
Výzvy – Štrukturálne fondy EÚ

Dotácie MŠVVaŠ SR

Veda a technika na VŠ (VEGA, KEGA)

Akreditácie

Financovanie regionálneho školstva

Štátne a školské vzdelávacie programy

Verejné obstarávanie

Uznávanie dokladov o vzdelaní zo
zahraničia



Petície

Slobodný prístup k informáciám

Informácie pre rodičov a žiakov

Informácie pre zamestnancov rezortu

Voľné pracovné miesta

Odporúčania pre rodičov pri výbere
materskej školy



Duálne vzdelávanie

Ochrana osobných údajov v rezorte
školstva



Žiadosti a výzvy - prehľad požadovaných
dokumentov



INÉ STRÁNKY

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Antidopingová agentúra SR

Centrum vedecko-technických
informácií SR



Domov Speváckeho zboru slovenských
učiteľov



Iuventa - Slovenský inštitút mládeže

Metodicko-pedagogické centrum

Národný ústav celoživotného
vzdelávania



Národný ústav certi�kovaných meraní
vzdelávania



Štátna školská inšpekcia

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Štátny pedagogický ústav

Výskumná agentúra

Výskumný ústav detskej psychológie a
patopsychológie



Centrálny informačný portál pre
výskum, vývoj a inovácie



Edičný portál

Školský šport

eTwinning

EPALE – Elektronická platforma
vzdelávania dospelých v Európe
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