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Správa o činnosti aktivity za rok 2017 

Aktivita A5 

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 01.01.2017 do 31.12.2017 v danej aktivite prebiehali čiastkové odborné činnosti pre naplnenie obsahu a cieľa aktivity 

A 5.1. Bola vytvorená pracovná skupina odborných zamestnancov A 5.1, ktorá pre vytvorenie Koncepcie smerovania na povolanie 

v systéme duálneho vzdelávania na základných školách vypracovala čiastkovú úlohu: Teoretické východiská definovania prvkov 

smerovania žiakov ZŠ na SOŠ. Na základe tohto analytického dokumentu bola vypracovaná ďalšia čiastková úloha: Prvky smerovania 

žiakov základných škôl na stredné odborné školy. Odborní zamestnanci pracovnej skupiny priebežne pracujú na vytvorení odbornej 

metodiky pre implementáciu prvkov sprevádzania žiakov ZŠ. Pre zabezpečenie plnenia úlohy implementovať na základných školách 

prvky smerovania žiakov základných škôl na stredné odborné školy boli uzatvorené zmluvy o spolupráci so 152 základnými školami. 

Na základe navrhnutých kritérií výberu z nich bolo vybraných 28 ZŠ, na ktorých  bude overovanie implementácie prvkov prebiehať.  

Ďalším cieľom aktivity A 5.1. je zvýšenie informovanosti PZ ZŠ o SDV a pozícií ZŠ v ňom. Počas obdobia od 01.01.2017 do 31.12.2017 

bol vytvorený a následne akreditovaný vzdelávací program: Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho stredného 

vzdelávania (Systém duálneho vzdelávania v stredných odborných školách pre pedagogických a odborných zamestnancov základnej 

školy). Uskutočnili sa prvé dva kurzy aktualizačného kontinuálneho vzdelávania, na ktorých bolo vyškolených 27 pedagogických 

zamestnancov základných škôl, t.j. 10,8 % z plánovaného počtu vyškolených pedagogických zamestnancov na základných školách.  

 

Úloha A5.2.: 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. 

Pracovná skupina pripravila oba vzdelávacie programy a tieto boli k 27.10.2017 odovzdané na akreditáciu na MŠVVaŠ SR. Akreditačná 

komisia bude zasadať v januári 2018. 

 

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 čiastkovej aktivite bola zadefinovaná základná štruktúra modelu strednej odbornej školy. Pracovná skupina navrhla 

východiskový model zavedenia odbornej maturitnej skúšky do systému odborného vzdelávania. Bol vypracovaný návrh profesijných 
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štandardov kľúčových zamestnancov školy a pedagogických zamestnancov v SDV. Pracovná skupina začala s analýzou vzdelávacích 

systémov. 

 

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 pokračovala s prípravou podkladov k zavedeniu modelu sprevádzania žiakov na SOŠ k želanému stupňu kariérovej 

zrelosti. 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 a zároveň osobne v spolupráci 

s regionálnymi zamestnancami A4. Boli podpísané zmluvy o spolupráci so 153 SOŠ. 

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

Pracovná skupina pokračovala so zberom 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: 

31 Textil a odevníctvo 

32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi 

43 Veterinárske vedy 

62 Ekonomické vedy 

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 

34 Polygrafia a médiá 

37 Doprava, pošty a telekomunikácie 

82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I 

85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II 

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. 

Pracovná skupina pripravila vzdelávací program a tento bol k 27.10.2017 odovzdaný na akreditáciu na MŠVVaŠ SR. Akreditačná 

komisia bude zasadať v januári 2018. 
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Prílohy: 

1. Teoretické východiská definovania prvkov smerovania žiakov ZŠ na SOŠ 

2. Prvky smerovania žiakov základných škôl na stredné odborné školy 

3. AKV Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho stredného vzdelávania (Systém duálneho    vzdelávania v stredných 

odborných školách pre pedagogických a odborných zamestnancov základnej školy) 

4. Kritériá výberu 28 ZŠ zapojených do smerovania na povolanie v systéme duálneho vzdelávania na ZŠ 

5. Výber 28 ZŠ 

 

 

 

 

 

http://www.siov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.sk/

