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SPRAVA ZA ROK 2016 

AKTIVITA A.5.   

 

 

 

Sprevádzanie žiaka v systéme duálneho vzdelávania a príprava PZ a riadenia SOŠ a 

základných škôl (ZŠ) so zameraním na zavedenie SDV. 
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Úloha A5.1.: Vytvorenie koncepcie smerovania na povolanie v systéme duálneho vzdelávania na základných školách 

Cieľom úlohy je príprava koncepcie smerovania na povolanie v systéme duálneho vzdelávania na základných školách. Zároveň cieľom úlohy je na 

28 základných školách implementovať prvky smerovania na povolanie v SDV a následne ich implementáciu vyhodnotiť a zakomponovať výsledky 

v rámci návrhu koncepcie. Ďalším cieľom aktivity je zvýšenie informovanosti PZ ZŠ o SDV a pozícií ZŠ v ňom, táto časť aktivity bude zabezpečená 

prostredníctvom školenia formou akreditovaného vzdelávacieho programu. 

Počas obdobia od 01.01.2016 do 31.12.2016 v danej aktivite prebiehala príprava na personálne zabezpečenie čiastkovej aktivity na základe kritérií, 

ktoré vychádzajú z odbornosti vyplývajúcej z obsahu a cieľa aktivity, relevantných praktických skúsenosti. Pripravovali sa pracovné náplne 

odborných zamestnancov obsahujúce predovšetkým kompletizáciu odborných materiálov potrebných k projektu, analytickú prácu, účasť na 

workshopoch, návrh riešení a prípravu metodických pokynov. 

Pre stanovenie cieľa návrhu prvkov smerovania žiakov ZŠ na SOŠ sa v komunikácii so SOŠ prioritne riešila problematika definovania želateľného 

profilu absolventa ZŠ pri vstupe na SOŠ. Táto problematika bola riešená v troch vzťahových rovinách, ktoré spolu úzko súvisia a prelínajú sa: 

- zadefinovanie požadovanej úrovne nadobudnutých vedomostí žiaka ZŠ, potrebných pre úspešný vstup na SOŠ, ako aj následné úspešné 

zvládnutie štúdia v jednotlivých študijných a učebných odboroch. 

- zadefinovanie želateľnej úrovne schopností a zručností žiaka ZŠ pre jednotlivé študijné a učebné odbory. 

- overenie úrovne informovanosti absolventov ZŠ v oblasti problematiky potrieb trhu práce. 

V roku 2016 sa začala realizovať príprava podkladov pre vzdelávací program „Systém duálneho vzdelávania v SOŠ pre PZ ZŠ“ – Spolupráca 

s rodičmi; Úrovne počúvania; Nadviazanie kontaktu. Príprava podkladov pre vzdelávací program (manuál pre lektorov) – Príprava cvičení pre prácu 

so skupinou, prekonávanie prekážok, inzerát, stratégia zvládnutia stresu, príprava cvičení pre procesy relaxácie a uvoľnenia. 

Pracovná skupina bude pokračovať v úpravách a finalizácií výstupov v nadväznosti na pripomienkovanie projektu Učiace sa Slovensko. 

Čiastková úloha A5.2.: Príprava a realizácia vzdelávacích programov: 

a) – Pre pedagogických zamestnancov SOŠ (majstri odbornej výchovy a učitelia odborných predmetov) 

b) – Pre riadiacich pracovníkov SOŠ: Inovatívne metódy smerujúce k pôsobeniu školy v SDV 

a) Cieľom vzdelávacieho programu bude pripraviť PZ pôsobiacich na školách, ktoré vstupujú do SDV na využívanie nových foriem a prvkov SDV 

(vzorové učebné plány, vzorové učebné osnovy) a ich nastavenie v spolupráci s konkrétnym zamestnávateľom, nastavenie spätnej väzby so 

zamestnávateľom, hodnotenie žiaka v systéme SDV. Súčasťou vzdelávacieho programu bude aj model spolupráce so ZŠ a efektívna práca so ZŠ 

pri nábore žiakov do SDV. 

b) Cieľom vzdelávacieho programu je zvýšiť manažérske a komunikačné zručnosti riadiacich pracovníkov SOŠ zapojenej do SDV, tak aby riadiaci 

manažment SOŠ dokázal reflektovať na aktuálne požiadavky zamestnávateľov smerujúcich k špecializácií školy, zmeny štruktúry školy, 

prispôsobeniu teoretického vyučovania pre potreby zamestnávateľa. Aktivita je zameraná na činnosť riadiacich pracovníkov do vnútra organizácie 

SOŠ. 

Počas obdobia od 01.01.2016 do 31.12.2016 v danej aktivite prebiehal webový prieskum existujúcich kurzov kontinuálneho vzdelávania. Cieľom 

prieskumu bolo zistenie súčasného stavu týchto kurzov ako podklad pre prípravu nových vzdelávacích programov pre pedagogických a riadiacich 

zamestnancov škôl. 

Prebiehal zber podkladov na zadefinovanie požiadaviek a kritérií potrebných na výber účastníkov v súvislosti s vytvorením elektronickej prihlášky, 

ktorá bude dostupná na webovej stránke národného projektu po akreditácií vzdelávacích programov. Prebiehala príprava minimálnych kritérií 

a požiadaviek na lektorskú činnosť. Pracovná skupina bude pokračovať v realizácii úloh po príprave vzdelávacích programov v rámci A4. 

Čiastková úloha 5.3.:  Nový model strednej odbornej školy 

Cieľom aktivity je navrhnúť postavenie strednej odbornej školy reflektujúc systém duálneho vzdelávania. Ide o nasledovné aspekty: 

- Zadefinovanie modernej strednej odbornej školy reflektujúcej na potreby SDV a vytvorenie profesijných štandardov kľúčových zamestnancov školy 

a PZ v systéme SDV. 

- Model zavedenia odbornej maturitnej skúšky do systému odborného vzdelávania a návrh jej implementácie. 



 
 

  
    

                                                                                                                
 

 

V danej aktivite prebieha personálne zabezpečenie čiastkovej aktivity na základe kritérií, ktoré vychádzajú z odbornosti vyplývajúcej z obsahu a 

cieľa aktivity, relevantných praktických skúsenosti. Pracovná náplň odborného zamestnanca obsahuje predovšetkým štúdium odborných materiálov, 

analytickú prácu, účasť na workshopoch, návrh riešení a príprava metodických pokynov. 

V čiastkovej aktivite prebiehalo vypracovanie teoretických východísk vychádzajúcich z dostupných analýz, koncepcií, štatistík a údajov na 

zadefinovanie modernej strednej odbornej školy reflektujúcej na potreby SDV a vytvorenie profesijných štandardov kľúčových zamestnancov školy 

a PZ v systéme SDV. Vytvoril sa návrh koncepcie riešenia problematiky. Pracovná skupina bude pokračovať v úpravách a finalizácií po prvých 

skúsenostiach s overením modelu sprevádzania žiakov SOŠ k želanému stupňu kariérovej zrelosti vo vybraných 28 SOŠ v A5.4.1. a v nadväznosti 

na pripomienkovanie projektu Učiace sa Slovensko.  

Čiastková úloha A5.4.:  Zavedenie modelu sprevádzania žiakov na SOŠ v SDV, porovnávanie vývoja smerovania žiaka medzi školským 

systémom a SDV 

1. Zavedenie modelu sprevádzania žiakov SOŠ k želanému stupňu kariérovej zrelosti vo vybraných 28 SOŠ. 

Pracovná skupina začala s prípravou podkladov k zavedeniu modelu sprevádzania žiakov na SOŠ k želanému stupňu kariérovej zrelosti. Pracovná 

skupina začala vypracovávať postup zavedenia modelu na vybraných SOŠ. Koncom roka 2016 prebiehala komunikácia so SOŠ, oslovenie riaditeľov 

SOŠ za účelom vyberania vhodných škôl na zavedenie a verifikáciu modelu. Oslovovanie škôl sa realizovalo telefonickým prieskumom v každom 

samosprávnom kraji. Prebiehal zber a príprava podkladov pre aktualizáciu samotného modelu ako aj aktualizáciu manuálu pre zamestnávateľa. 

2. Vypracované praktické úlohy a testy záujmov na identifikáciu predpokladov žiakov v 11 skupinách učebných a študijných odborov. 

Pracovná skupina začala zber a prípravu podkladov na vypracovávanie praktických úloh a testov záujmov na identifikáciu predpokladov žiakov v 

11 skupinách učebných a študijných odborov. Sú to skupiny odborov, na ktoré sa nezameriaval projekt RSOV, preto je potrebné na základe 

metodiky projektu RSOV tieto skupiny dopracovať. Pracovná skupina začala stanovovať počet praktických úloh a testov. Úlohy a testy budú podľa 

metodiky RSOV formulované tak, aby zahŕňali čo najväčší počet učebných a študijných odborov danej skupiny učebných a študijných odborov. 

Testy a úlohy sú orientované na témy, ktoré sú prierezové medzi jednotlivými odbormi.  

Skupiny odborov štúdia: 

1. 31 Textil a odevníctvo 

2. 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi 

3. 43 Veterinárske vedy 

4. 62 Ekonomické vedy 

5. 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 

6. 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 

7. 34 Polygrafia a médiá 

8. 37 Doprava, pošty a telekomunikácie 

9. 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I 

10. 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II 

11. 21 Baníctvo, geológia a geotechnika 

3. Príprava a realizácia vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania PZ na SOŠ zameraných na vybraných 11 skupín učebných a študijných 

odborov. 

V prvom polroku 2016 sa začala realizovať príprava podkladov pre vzdelávací program ďalšieho vzdelávania kariernych poradcov a výchovných 

poradcov na SOŠ – Kladenie otázok a spätná väzba ako kľúčové prostriedky lektorskej práce. Príprava podkladov pre vzdelávací program pre 

kariérových poradcov na SOŠ (manuál pre lektorov). 

 

 

 


