
Uznesenie 
z dvanásteho rokovania 

Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu, 
konaného dňa 3. novembra 2014 

Rada vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu  

A. berie na vedomie:  

1. Informáciu samosprávnych krajov o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl 
financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov pre 
prijímacie konanie na školský rok 2015/2016. 

2. Informáciu o účasti zástupcov stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie 
na teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej 
zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúške alebo záverečnej skúške. 

3. Informáciu Štátnej školskej inšpekcie o Správe o kontrole realizácie záverečnej 
skúšky v strednej odbornej škole v školskom roku 2013/2014. 

4. Informáciu Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania o externej časti 
maturitnej skúšky 2014 so zameraním na rozdiely úspešností žiakov podľa stupňa 
vzdelania. 

5. Informáciu o návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov predloženom na medzirezortné pripomienkové konanie od 
29. 10. 2014 do 19.11. 2014. 

6. Informáciu stavovských a profesijných organizácií o potrebe vstúpiť v rámci 
medzirezortného pripomienkového konania do zásadných rokovaní s Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR ku kľúčovým otázkam v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy z pohľadu zamestnávateľov. 

B. odporúča:  

1. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadať Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o plnenie kompetencie podľa § 3 ods. 5 
zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a predložiť  na najbližšie rokovanie Rady 
vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu Odvetvovú koncepciu odborného 
vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností, 

2. Ministerstvu školstva, vedy a športu SR v spolupráci s ostatnými subjektmi 
koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce novelizovať Metodické 
usmernenie č. 35/2013 na uplatňovanie kritérií pri určovaní počtu tried prvého 
ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku, 

3. Riešiteľskému tímu Národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania    
v spolupráci so samosprávnymi krajmi spracovať vyhodnotenie výsledkov určovania 
počtu tried prvého ročníka pre šk. rok 2014/2015 v súhrnnom prehľade podľa vývoja 
štatistických údajov, podľa druhov škôl, skupín odborov vzdelávania a podľa 
jednotlivých študijných odborov a učebných odborov a predložiť na najbližšie 
rokovanie Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu, 



4. Riešiteľskému tímu Národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania  
v spolupráci so samosprávnymi krajmi spracovať súhrnný prehľad o určení počtu 
tried stredných škôl pre školský rok 2015/2016 podľa druhov škôl, skupín odborov 
a podľa jednotlivých učebných odborov a študijných odborov a predložiť na 
najbližšie rokovanie Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu, 

5. Ministerstvu školstva, vedy a športu SR pripraviť informáciu o spôsobe 
informovania vlády SR o rokovaniach Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie 
a prípravu. 

Ing. Dana Mažgútová, PhD., v. r. 

druhá podpredsedníčka Rady vlády SR 
pre odborné vzdelávanie a prípravu 

 


