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SPRÁVA ZA ROK 2016 

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 

 

Na realizáciu úlohy bude vytvorená pracovná skupina na národnej úrovni – 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 stanovovania plánov výkonov škôl a koordináciu stanovovania plánov výkonov škôl 

v jednotlivých samosprávnych krajoch.  

Počas obdobia od 01.01.2016 do 31.12.2016 prebiehali rokovania so zástupcami samosprávnych krajov, ÚPSVaR, zamestnávateľov a MŠVVŠ SR 

o zložení pracovnej skupiny. Zároveň sa rozpracovávali podklady pre princípy, zásady a postupy spôsobu konštituovania a zapojenia skupín 

expertov do implementácie systému duálneho vzdelávania. 

 

Úloha A.3.3. Realizácia procesu nastavenia plánov výkonov škôl 

V rámci stanovovania plánov výkonov škôl zo strany samosprávnych krajov (VUC) vydáva samosprávny kraj všeobecné záväzne nariadenie (VZN) 

pre školy vo svojej územnej pôsobnosti, v ktorom definuje počty tried prvých ročníkov pre nasledujúci školsky rok v štruktúre škola, počet tried. Toto 

VZN vydáva samosprávny kraj k 31.10. príslušného kalendárneho roka. VZN definuje počty tried prvých ročníkov. Ponuka zamestnávateľov v SDV, 

v ktorej zamestnávateľ definuje počet žiakov, konkrétny učebný odbor a školu, s ktorou plánuje spolupracovať. Toto rozhodnutie má prijať 

zamestnávateľ do 30.3. príslušného kalendárneho roka pre nasledujúci najbližší školský rok (september daného roka), ale môže byť v rozpore 

s prijatým VZN (napríklad škola má menší počet pridelených žiakov, ako je požiadavka zamestnávateľov, alebo škola nemá pridelenú triedu v danom 

odbore a pod.). Práve tieto nezrovnalosti sú predmetom ďalšieho nastavenia a koordinácie medzi VÚC, zamestnávateľmi, MŠVVaŠ SR, RZ SDV 

a školami. Cieľom tejto aktivity je nastavenie tejto spolupráce pri riešení implementácie SDV. Rozdiel medzi projektom RSOV a novým NP je v tom, 

že RSOV sa zameriaval na vytvorenie spoločnej metodiky pri nastavovaní plánov výkonov škôl s prihliadnutím na kvalifikovaný odhad dodatočnej 

potreby trhu práce, ako aj s mierou uplatniteľnosti absolventov jednotlivých škôl a učebných a študijných odborov. Nový NP sa sústreďuje na 

zapracovanie a nastavenie spolupráce pri stanovovaní plánov výkonov škôl s prihliadnutím na potreby SDV. Preto v každom kraji plánujeme vytvoriť 

expertnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať práve touto úlohou za účasti všetkých relevantných partnerov. 

Počas obdobia od 01.01.2016 do 31.12.2016 pracovná skupina vypracovala: 

- Podklady na vypracovanie návrhov VZN týkajúcich sa plánov výkonov na školské roky 2017/2018 – 8 návrhov  

- Analýza implementácie plánov výkonov a vyhodnotenie  úspešnosti určených plánov výkonov z pohľadu potrieb trhu práce a uplatnenia 

absolventov pre roky 2017. 

 

 

 

 


