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AKTIVITA A.3.   

 

 

 

Participácia na procese nastavenia plánov výkonov stredných škôl na základe ich 

špecializácie a ich zapojenia do systému duálneho vzdelávania, vykonaných na 

základe potrieb trhu práce na regionálnej úrovni. 
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Úloha A.3.1. Vypracovanie návrhu na konštituovanie a zapojenie skupiny expertov na národnej úrovni a 8 regionálnych skupín expertov 

do implementácie systému duálneho vzdelávania 

Cieľom úlohy je vytvorenie pracovnej skupiny na národnej rovni – národná platforma. Zloženie pracovnej skupiny bude pozostávať zo zástupcov 

všetkých samosprávnych krajov, zástupcov ÚPSVaR, zamestnávateľov a zástupcov MŠVVaŠ SR. Činnosť pracovnej skupiny bude zameraná na 

vypracovanie postupov implementácie metodiky stanovania plánov výkonov škôl a koordináciu stanovania plánov výkonov škôl v jednotlivých 

samosprávnych krajoch.   

  Na základe spracovaného návrhu „systemizačnej schémy“ personálneho zloženia pracovnej skupiny boli listom riaditeľa ŠIOV relevantné 

organizácie požiadané o nomináciu svojich zástupcov do pracovnej skupiny. Zo strany úradov samosprávnych krajov bolo predložených 7 nominácií 

(okrem VÚC BA). Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR nominovalo zástupcov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v jednotlivých krajských 

pracoviskách v počte 9 nominácií (8 samosprávnych krajov + národný koordinátor ÚPSVaR). Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR 

nenominovalo svojho zástupcu do pracovnej skupiny, ale odporučilo, aby zástupca odboru stredných odborných škôl a konzervatórií bol prizývaný 

na zasadnutia pracovnej skupiny. Nominácie zástupcov zamestnávateľov v jednotlivých krajoch neboli v mesiaci február zrealizované a tým táto 

úloha stavovským a profesijným organizáciám bola presunutá na mesiac marec. Organizácie, ktorých zástupcovia budú prizývaní na pracovné 

stretnutia pracovnej skupiny nominovali 1 zástupcu za CVTI a 2 zástupcov za TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.. 

  Počas mesiaca marec bol vytvorený zoznam expertov pracovnej skupiny a priebežne sa s pribúdajúcimi nomináciami aktualizoval adresár 

ich kontaktov. Stavovské a profesijné organizácie si splnili úlohu a predložili spoločnú nomináciu zástupcov zamestnávateľov v jednotlivých krajoch. 

Do pracovnej skupiny nebol zatiaľ nominovaný zástupca za VÚC BA a národný koordinátor stavovských alebo profesijných organizácií. V zmysle 

konštituovania pracovnej skupiny, a tým pre zabezpečenie pracovnoprávnych vzťahov medzi NP a expertmi v pracovnej skupine k dohodám 

o vykonaní práce, bol vytvorený popis práce zástupcu zamestnávateľov. Dňa 29. marca 2017 sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny expertov 

v priestoroch ŠIOV, na ktorom sa zúčastnili nominovaní zástupcovia zamestnávateľov. Cieľom zasadnutia pracovnej skupiny bolo prítomných 

oboznámiť s organizačnou a obsahovou prípravou zasadnutí regionálnych platforiem k verifikácii potrieb trhu práce. Prítomní expertní členovia si 

prevzali dohody o vykonaní práce. Noví členovia odovzdali podklady pre uzatvorenie dohody o vykonaní práce, ktoré boli uzavreté k 15. aprílu 2017.  

Priebežne sa aktualizoval zoznam expertov pracovnej skupiny spolu s adresárom kontaktov stálych členov pracovnej skupiny. Stálym 

členom pracovnej skupiny sa od 1. júna stal expert CVTI SR pre štatistiku. Po dohode medzi tímlídrom aktivity A.3 a riaditeľom odboru školstva, 

mládeže a športu VÚC BA bolo dohodnuté, že VÚC BA nebude nominovať člena do pracovnej skupiny, ale pozvania budú odosielané riaditeľovi 

a na sekretariát odboru školstva, mládeže a športu VÚC BA. V mesiaci september 2017 Bratislavský samosprávny kraj nominoval svojho zástupcu 

za expertného člena pracovnej skupiny na národnej úrovni.  

Členovia pracovnej skupiny na národnej úrovni boli zapájaní do činnosti skupiny k stanovovaniu plánov výkonov škôl, ako aj 

k vyhodnoteniu procesu nastavovania výkonov škôl za uplynulé obdobie i súčasný školský rok. Pracovná skupina sa spolupodieľala na sumarizácii 

podkladov a spracovaní záverečnej správy za rok 2017. 

 

Pracovné stretnutia členov pracovnej skupiny A.3 v roku 2017 

Prvé stretnutie členov pracovnej skupiny sa uskutočnilo 1. marca 2017. Na stretnutí boli členovia oboznámení tímlídrom Aktivity 3 

o postupe práce, zbere a zapisovaní údajov v celom procese nastavovania plánov výkonov škôl. Expertní pracovníci pracovnej skupiny boli 

oboznámení aj s množstvom úloh a technicko-administratívnymi náležitosťami, ktoré si vyžaduje samotný národný projekt. 

 Druhé pracovné stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo dňa 29. marca 2017. Medzi úlohami, ktoré expertní členovia pracovnej skupiny 

dostali bolo aj dopracovanie plánovacej tabuľky plánovania výkonov škôl pre školský rok 2016/2017.  

Počas mesiaca apríl 2017 sa v jednotlivých krajských mestách uskutočnili pracovné stretnutia regionálnych platforiem k verifikácii potrieb 

trhu práce na regionálnej úrovni. Na základe pripravených podkladov jednotlivých členov regionálnej platformy boli aktualizované údaje o potrebách 

trhu práce. Výstupom je určenie očakávanej potreby trhu práce (z toho v SDV). Tieto údaje sú podkladom pre spracovanie prognózy očakávaného 

počtu žiakov I. ročníka pre školský rok 2018/2019. 

Dňa 5. apríla 2017 sa uskutočnilo zasadnutie regionálnej platformy k verifikácii potrieb trhu práce pre Trenčiansky samosprávny kraj. 

Dňa 6. apríla 2017 sa uskutočnilo zasadnutie regionálnej platformy k verifikácii potrieb trhu práce pre Žilinský samosprávny kraj. 

Dňa 11. apríla 2017 sa uskutočnilo zasadnutie regionálnej platformy k verifikácii potrieb trhu práce pre Bratislavský samosprávny kraj. 

Z dôvodu, že na zasadnutie regionálnej platformy nebol nominovaný zástupca VÚC BA a regionálna koordinátorka ÚPSVaR pre kraj BA bola 

ospravedlnená, proces verifikácie potrieb trhu práce na zasadnutí nebol zrealizovaný. Pracovné stretnutie regionálnej platformy pre BA kraj 

s rovnakým cieľom zasadnutia sa presunulo na termín 28. apríla 2017. Vzhľadom k tomu, že VÚC BA nenominovala svojho zástupcu stretnutie sa 

uskutočnilo ako pracovné stretnutie stálych členov regionálnej pracovnej skupiny pre Bratislavský samosprávny kraj. 



 
 

  
    

                                                                                                                
 

 

Dňa 19. apríla 2017 sa uskutočnilo zasadnutie regionálnej platformy k verifikácii potrieb trhu práce pre Košický samosprávny kraj. 

Dňa 20. apríla 2017 sa uskutočnilo zasadnutie regionálnej platformy k verifikácii potrieb trhu práce pre Prešovský samosprávny kraj. 

Dňa 21. apríla 2017 sa uskutočnilo zasadnutie regionálnej platformy k verifikácii potrieb trhu práce pre Nitriansky samosprávny kraj. 

Dňa 24. apríla 2017 sa uskutočnilo zasadnutie regionálnej platformy k verifikácii potrieb trhu práce pre Trnavský samosprávny kraj.  

Dňa 25. apríla 2017 sa uskutočnilo zasadnutie regionálnej platformy k verifikácii potrieb trhu práce pre Banskobystrický samosprávny kraj. 

Dňa 4. mája 2017 sa uskutočnilo tretie pracovné stretnutie expertov pracovnej skupiny na národnej úrovni. Za účelom stanovenia prognózy 

očakávaného počtu žiakov I. ročníka pre školský rok 2018/2019 podľa odborov vzdelávania bolo úlohou spracovať rozpis rámcovej prognózy 

novoprijatých žiakov na SŠ na školský rok 2018/2019 schválených MŠVVaŠ SR dňa 20. apríla 2017 pod číslom 2017-5408/17869:2-10E0. Výstupy 

boli následne poskytnuté riaditeľom škôl ako podklad pre spracovanie návrhu školy. 

Dňa 23. mája 2017 sa uskutočnilo zasadnutie regionálnej platformy k verifikácii potrieb trhu práce pre Bratislavský samosprávny kraj. Na 

pracovnom stretnutí sa zrealizoval konzultačný proces k spracovaným návrhom zamestnávateľov a ÚPSVaR o očakávanej potrebe trhu práce (z 

toho v SDV) na aktualizáciu dodatočnej potreby trhu práce pre VÚC BA. Zároveň bola spracovaná prognóza plánovaného počtu novoprijatých žiakov 

po jednotlivých odboroch vzdelávania pre školský rok 2018/2019. 

Dňa 8. júna 2017 sa uskutočnilo štvrté pracovné stretnutie expertov pracovnej skupiny na národnej úrovni. V zmysle záverov z uvedeného 

štvrtého pracovného stretnutia pracovnej skupiny boli expertom, zastupujúcich jednotlivé inštitúcie zadané úlohy, ktoré vyplývajú z Harmonogramu  

procesov pre rozpis počtu tried 1. ročníka. Z predmetného zasadnutia vzišli na expertov reprezentujúcich VÚC úlohy priebežne doplniť chýbajúce 

informácie v plánovacej tabuľke na školský rok 2016/2017, doplniť plánovaciu tabuľku na školský rok 2017/2018 o informácie ohľadne počtu tried 

po schvaľovaní odvolaní na MŠVVaŠ a záujem žiakov ZŠ o odbory vzdelávania. Pre realizáciu procesu nastavenia plánov výkonov škôl pre školský 

rok 2018/2019 bolo úlohou doplniť informácie o návrhoch plánovania škôl, resp. zriaďovateľov o počte tried, počte žiakov a počte žiakov z toho 

v SDV. 

Piate pracovné stretnutie sa uskutočnilo 23. augusta. Pracovná skupina pokračovala v realizácii procesu nastavovania plánov výkonov 

škôl pre školský rok 2018/2019. Experti pracovnej skupiny reprezentujúcich VÚC priebežne predkladali v rôznej kvalite vypracované údaje 

o návrhoch plánovania škôl resp. zriaďovateľov o počtoch tried a počtoch žiakov, z toho v systéme duálneho vzdelávania. Niektoré školy neuviedli 

informácie o počte žiakov vstupujúcich do systému duálneho vzdelávania.  

Dňa 25. októbra 2017 sa uskutočnilo šieste zasadnutie expertov pracovnej skupiny na národnej úrovni. Tímlíder aktivity informoval 

o priebežných výsledkoch plánovania výkonov škôl na školské roky 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 prostredníctvom údajov zaznamenaných 

v plánovacích tabuľkách. Experti pracovnej skupiny reprezentujúci VÚC boli naďalej vyzývaní, aby vo vlastných plánovacích tabuľkách dopĺňali 

chýbajúce údaje, ktoré v rámci harmonogramu už sú k dispozícii a v individuálnych prípadoch sú doposiaľ predkladané s chybovosťou v súčtoch, 

nekompletnosťou alebo časovým sklzom. Tímlíder následne informoval o príprave záverečnej správy za rok 2017. Spracovaná správa bude 

obsahovať informácie o činnosti, o výstupoch, odporúčania, analýzy a porovnania výsledkov plánovania výkonov stredných škôl. Experti pracovnej 

skupiny boli vyzvaní, aby priebežne predkladali podklady k predmetnej správe.  

 

 

Úloha A 3.2. Aktualizácia manuálu pre postup pri príprave VZN o určovaní počtu tried v jednotlivých učebných a študijných odboroch 

prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku  

 

Cieľom úlohy je aktualizácia manuálu stanovovania plánov výkonov škôl. 

Pracovná skupina expertov na národnej úrovni v rámci svojich úloh pribežne aktualizovala prílohy manuálu – „Metodika pre postup pri 

určovaní počtu tried v jednotlivých učebných a študijných odboroch prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom 

roku“.  
Dňa 4. júla 2017 sa uskutočnilo mimoriadne pracovné stretnutie Pracovnej skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné 

vzdelávanie a prípravu pre verifikáciu potrieb trhu práce. Cieľom pracovného stretnutia bolo prerokovanie návrhov na zmeny v prílohe manuálu a to 

v harmonograme procesov plánovania výkonov stredných škôl v súvislosti s prípravou podkladov pre novelu zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Dňa 3. augusta 2017 sa uskutočnilo rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu 

pre verifikáciu potrieb trhu práce. V rámci programu rokovania boli pracovnej skupine predstavené návrhy zmien v harmonograme procesov 

plánovania výkonov stredných škôl. Predmetný návrh predpokladá aj zmeny v legislatívnych predpisoch a členmi pracovnej skupiny bol odporučený 

do ďalšieho procesu. Finálna úprava metodiky bude realizovaná po prerokovaní návrhov zmien v harmonograme procesov plánovania výkonov 

stredných škôl v Pracovnej skupine Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu pre verifikáciu potrieb trhu práce. Súbežne 

boli vypracované návrhy zmien legislatívnych predpisov a predložené na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  



 
 

  
    

                                                                                                                
 

 

Aktualizované prílohy Metodiky budú priebežne spracovávané ako podklad pre finálnu aktualizáciu Metodiky pre rok 2018 a pre záverečnú 

správu za rok 2017.  

 

 

Úloha A.3.3. Realizácia procesu nastavenia plánov výkonov škôl 

Cieľom úlohy je nastavenie koordinácie a spolupráce medzi VÚC, zamestnávateľmi, MŠVVaŠ SR, RZ SDV a školami pri riešení implementácie 
systému duálneho vzdelávania a pri procese nastavenia plánov výkonov škôl so schválenými VZN zastupiteľstiev samosprávnych krajov. Plány 
výkonov škôl budú aktuálne reflektovať potreby trhu práce a systému duálneho vzdelávania. 
 

Výstupy o počte tried a žiakov I. ročníka pre jednotlivé SŠ boli spracovávané v územnej pôsobnosti VÚC v členení na jednotlivé študijné 
alebo učebné odbory a počtu spoločných tried I. ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné alebo učebné odbory. Chýbajúce údaje za 
plánovanie výkonov pre školský rok 2016/2017 v termíne stanovenom pracovnou skupinou Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu zo dňa 
15. februára 2017 doplnili VÚC BB, VÚC NR, VÚC TT, VÚC PO, VÚC ZA a odbornými zamestnancami aktivity A.3 boli skonsolidované 
a zosumarizované pre ďalšie pracovné potreby aktivity A.3. Aktívne prebiehali konzultácie so spracovateľom dodatočnej potreby trhu práce 
(TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.), ktorá vypracovanú prognózu potrieb trhu práce do termínu 28. februára 2017 odovzdala zadávateľovi úlohy – 
Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny. V rámci vyššie uvedených vykonaných úloh bol spracovaný „Harmonogram procesov pre rozpis počtu tried 
I. ročníkov stredných škôl pre školský rok 2018/2019 a „vzorová“ plánovacia tabuľka pre plánovanie výkonov na školský rok 2018/2019. Za účelom 
verifikácie údajov o dodatočnej potrebe trhu práce bol zaslaný jednotlivým VÚC harmonogram pracovných stretnutí na pripomienkovanie. Pracovné 
stretnutia boli všetkými stranami odobrené v jednotlivých dňoch počas mesiaca apríl 2017. 

Odborní zamestnanci Aktivity 3 priebežne spracovávali podklady s údajmi v plánovacej tabuľke plánovania výkonov škôl pre školský rok 

2016/2017. V zmysle záverov zasadnutia pracovnej skupiny expertov zo dňa 29. marca expertní pracovníci jednotlivých VÚC boli požiadaní 

o dopracovanie plánovacej tabuľky plánovania výkonov pre školský rok 2016/2017.  

Zástupcovia VÚC tiež zapracovali údaje o očakávanej potrebe trhu práce v zmysle úlohy stanovenej na zasadnutí skupiny expertov z 1. 

marca 2017. Údaje o očakávanej potrebe trhu práce v systéme duálneho vzdelávania do plánovacej tabuľky na školský rok 2018/2019 poskytla 

Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania. Plánovacie tabuľky na školský rok 2018/2019 rozdelené na jednotlivé samosprávne kraje 

boli skompletizované a následne rozposielané s pozvánkami na pracovné stretnutia regionálnych pracovných skupín podľa harmonogramu 

pracovných stretnutí. Príslušné plánovacie tabuľky boli distribuované medzi regionálnych expertov samosprávnych krajov a zástupcov 

zamestnávateľov v expertnej pracovnej skupine ako pracovný materiál pre verifikáciu potrieb trhu práce v mesiaci apríl na jednotlivých zasadnutiach 

pracovných skupín na regionálnej úrovni. 

Počas mesiaca apríl 2017 sa v jednotlivých krajských mestách uskutočnili pracovné stretnutia regionálnych platforiem k verifikácii potrieb 

trhu práce na regionálnej úrovni. Na základe pripravených podkladov jednotlivých členov regionálnej platformy boli aktualizované údaje o potrebách 

trhu práce. Výstupom je určenie očakávanej potreby trhu práce (z toho v SDV). Tieto údaje boli podkladom pre spracovanie prognózy očakávaného 

počtu žiakov I. ročníka pre školský rok 2018/2019.  

 

V priebehu mesiaca máj experti zastupujúci jednotlivé samosprávne kraje mali za účelom stanovenia prognózy očakávaného počtu žiakov 

I. ročníka pre školský rok 2018/2019 podľa odborov vzdelávania úlohu spracovať rozpis rámcovej prognózy novoprijatých žiakov na SŠ na školský 

rok 2018/2019 schválených MŠVVaŠ SR dňa 20. apríla 2017 pod číslom 2017-5408/17869:2-10E0. Výstupy boli následne poskytnuté riaditeľom 

škôl ako podklad pre spracovanie návrhu školy. Ich úlohou bolo taktiež pripraviť informáciu o neuspokojených regionálnych potrebách trhu práce. 

Informácia sa použila ako podklad pre rokovanie pracovnej skupiny Rady vlády pre OVP, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. mája 2017. Rokovania 

pracovnej skupiny RV pre OVP sa zúčastnil tímlider aktivity A.3, ktorý prezentoval informácie i priebežné výstupy regionálnych platforiem, vrátane 

stavu za celú SR. Do 31. mája 2017 mali VÚC zverejniť informáciu o prognóze očakávaného počtu žiakov I. ročníka podľa odborov vzdelávania a 

ich zameraní pre stredné školy v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja a požiadať riaditeľov SŠ a ich zriaďovateľov o predloženie návrhu plánu 

s uvedením kódu odboru, názvu odboru, počtu tried, počtu žiakov celkom a z toho SDV. Pri odboroch vzdelávania so zameraniami  bolo potrebné 

uviesť osobitne každé plánované zameranie. 

Expertom pracovnej skupiny bola zadaná úloha, aby predkladali návrhy na úpravu „Metodiky pre postup pri určovaní počtu tried 

v jednotlivých učebných a študijných odboroch prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku“ (vrátane 

všetkých jej príloh – Harmonogramu procesov plánovania výkonov stredných škôl). 

Expert pracovnej skupiny na národnej úrovni pre štatistiku z CVTI spracoval v excelovskom formáte zoznam stredných škôl v územnej pôsobnosti 

jednotlivých samosprávnych krajov s uvedením kódu a názvu školy. Daný zoznam bude slúžiť pre činnosť expertov pracovnej skupiny, najmä VÚC 

pri zaznamenávaní údajov počas nastavovaniu plánov výkonov škôl. V značnej miere by sa mala odstrániť chybovosť vďaka používaniu spoločných 

kódov a jednotných názvov škôl. Ďalšou úlohou pre experta pre štatistiku bola príprava prehľadného zoznamu schválených experimentov pre školský 

rok 2018/2019, v ktorom budú údaje o jednotlivých VÚC, kódy odborov, názvy odborov a zoznam škôl, na ktorých sa experimentálne odbory overujú.  



 
 

  
    

                                                                                                                
 

 

Experti pracovnej skupiny reprezentujúcich VÚC priebežne predkladali v rôznej kvalite vypracované údaje o návrhoch plánovania škôl 

resp. zriaďovateľov o počtoch tried a počtoch žiakov, z toho v systéme duálneho vzdelávania. Niektoré školy neuvádzali informácie o počte žiakov 

vstupujúcich do systému duálneho vzdelávania. Spracovanie návrhu plánu výkonov škôl predložených strednými školami alebo ich zriaďovateľmi 

prinieslo prehľad o spôsobe prípravy vzdelávacích kapacít na školách. Porovnanie prezentovaných potrieb zamestnávateľov resp. trhu práce 

s návrhmi škôl, zriaďovateľov v skupinách odborov alebo jednotlivých zameraniach poukazuje na rozdiely, ktoré v rôznej miere uspokojujú alebo 

neuspokojujú predpokladané potreby trhu práce. Viditeľné disproporcie nastávajú na regionálnej i celoštátnej úrovni, keď stredné školy resp. 

zriaďovatelia stredných škôl ponúkajú oveľa väčší počet voľných miest pre žiakov 1. ročníkov v porovnaní so samotnou prognózou očakávaného 

počtu žiakov 1. ročníka na školský rok 2018 / 2019. Podklady boli spracované v sumárnej tabuľke podľa jednotlivých VÚC a za SR. Bol spracovaný 

prehľad 10 vybraných odborov vzdelávania, ktoré nedostatočne napĺňajú očakávanú potrebu trhu práce a ktoré presahujú potrebu trhu práce.   

Členovia pracovnej skupiny na národnej úrovni pokračovali v plnení úloh z pracovného stretnutia zo dňa 23. augusta. Pracovná skupina 

realizovala proces nastavovania plánov výkonov škôl pre školský rok 2018/2019 prostredníctvom zaznamenávania výsledkov prerokovania 

plánovacích tabuliek v jednotlivých krajských radách pre odborné vzdelávanie a prípravu. V spolupráci s regionálnymi koordinátormi sa upresňovali 

údaje o počte žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Prebiehala aktívna komunikácia s expertnými pracovníkmi Aktivity 3 zastupujúcich jednotlivé 

VÚC, úrady práce alebo stavovské alebo profesijné organizácie. 

  V priebehu posledného štvrťroka pokračovala na úrovni pracovnej skupiny verifikácia plánovacích tabuliek na školský rok 2018/2019 za 

jednotlivé VÚC a príprava plánovacej tabuľky na školský rok 2019/2020. Do procesu spracovávania návrhov plánov výkonov stredných škôl sa budú 

implementovať zmeny, ktoré vylepšia systematiku práce s plánovacou tabuľkou na školský rok 2019/2020. Plánovanie výkonov škôl na školský rok 

2019/2020 bude prebiehať prostredníctvom aktívnej spolupráce medzi zamestnávateľmi, ÚPSVaR, VÚC a do procesu bude zapojené aj CVTI. CVTI 

spracuje v plánovacej tabuľke jednotnú štruktúru názvov všetkých slovenských stredných škôl s kódmi a príslušnými odbormi. CVTI disponuje aj 

celoslovenskou štatistikou ohľadne skutočných počtov žiakov, tried, o záujme žiakov ZŠ, resp. o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka do 

vybraného odboru, vrátane žiakov v systéme duálneho vzdelávania. 

 

 

 

 


