K bodu rokovania 2a.
Informácia o aktivitách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v súvislosti s nadobudnutím účinnosti
zákonov č. 324/2012 Z. z. a 325/2012 Z. z. a ďalších, vecne príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisov
(materiál na siedme zasadnutie Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu)

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
a novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení od
1. januára 2013, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečilo plnenie
nasledovných úloh:

1. Vytvorenie predpokladov pre možnosť zmeny názvu strednej odbornej školy
 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 451/2012 Z. z., ktorou
sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva SR č. 282/2009 Z. z. o stredných
školách v znení neskorších predpisov nadobudla účinnosť od 1. januára 2013,
 Metodické usmernenie k vykonaniu zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vo veci úpravy názvov stredných odborných škôl a evidencie
elokovaných pracovísk (v schvaľovacom procese).

2. Revízia obsahu odborného vzdelávania a prípravy
 V januári 2013 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 23 štátnych
vzdelávacích programov pre odborné vzdelávanie a prípravu s účinnosťou od
1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom,
 štátne vzdelávacie programy sú zverejnené na webovom sídle www.minedu.sk, časť
Regionálne školstvo – Dokumenty a predpisy – Štátne vzdelávacie programy

3. Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie stredných odborných škôl
 Vo februári 2013 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 87
normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre 92 odborov
vzdelávania a ich zameraní, ktoré s účinnosťou od 1. septembra 2013 vymedzia
povinný rozsah priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti stredných
odborných škôl,
 materiálno-technické a priestorové zabezpečenie ostatných odborov vzdelávania
vymedzujú štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie a prípravu,
 normatívy sú zverejnené na webovom sídle www.minedu.sk, časť Regionálne školstvo
– Dokumenty a predpisy
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4. Ukončovanie štúdia na SOŠ
 V štádiu tvorby je novela vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách
(predpokladaná účinnosť 1.4.2013),
 Metodika účasti zástupcu stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie
na teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej
zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúške alebo záverečnej skúške s účinnosťou
od 1. marca 2013 bola schválená 4. poradou vedenia ministerstva 25. februára 2013.

5. Určovanie počtu tried prvých ročníkov pre prijímacie konanie v nasledujúcom
školskom roku
 Tvorba metodického usmernenia k určovaniu počtu tried prvých ročníkov pre
prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku v úzkej spolupráci so Štátnou
školskou inšpekciou, zriaďovateľmi stredných škôl (vrátane zriaďovateľov neštátnych
škôl) a zamestnávateľmi,
 predpokladaná účinnosť od 1. apríla 2013.

