
Príloha č.7

Kriterium hodnotenia Priestorové podmienky Kriterium hodnotenia Materiálno-technické podmienky

Indikátor Podmienka naplnenia kritéria hodnotenia Indikátor Podmienka naplnenia kritéria hodnotenia

Základné priestorové podmienky (interiéry, exteriéry, zabezpečenie 

prevádzky školy) sú vybudované. 

Škola má vybudované základné učebné priestory (klasické učebne, 

telocvičňa...).

V škole sú zriadené odborné učebne, vrátane multimediálnej učebne

Vnútorné a vonkajšie priestory školy sa vo vyučovacom čase využívajú 

podľa efektívne vypracovaných rozvrhov hodín a prevádzkových 

poriadkov.

Vybavenie učebných priestorov učebnými pomôckami je dostatočné.

Škola má dostatok funkčnej didaktickej techniky (vrátane IKT).

Škola má dostatok kompenzačných pomôcok. 

Škola má vytvorené bezbariérové prostredie.
Škola má upravené vstupné a učebné priestory s ohľadom na žiakov so 

zdravotným znevýhodnením X X

Základné priestorové podmienky (interiéry, exteriéry, zabezpečenie 

prevádzky školy) sú vybudované. 

Základné učebné priestory pre vyučované predmety (klasické učebne, 

telocvičňa) sú vytvorené.

V škole sú zriadené odborné učebne (vrátane informačno-

komunikačného centra).

 Priestory školy sa účelne využívajú. 
Vnútorné a vonkajšie priestory školy sa vo vyučovacom čase využívajú 

podľa vypracovaných rozvrhov hodín a prevádzkových poriadkov.
Vybavenie učebných priestorov učebnými pomôckami je dostatočné.

V mimovyučovacom čase sa v priestoroch realizujú rôzne aktivity.  Škola má dostatok funkčnej didaktickej techniky (vrátane IKT).

Škola má dostatok kompenzačných pomôcok. 

 Škola má vytvorené bezbariérové prostredie.
Škola má upravené vstupné a učebné priestory s ohľadom na žiakov so 

zdravotným znevýhodnením. X X

Základné priestorové podmienky (interiéry, exteriéry, zabezpečenie 

prevádzky školy) sú vybudované. 

Pre teoretické vyučovanie (všeobecné vzdelávanie) je k dispozícii 

základné materiálne a prístrojové vybavenie.

Základné učebné priestory (vyučovacie interiéry) pre 

všeobecnovzdelávacie predmety (učebne, odborné učebne pre 

všeobecnovzdelávacie predmety, telocvičňa) sú vytvorené.

Pre teoretické vyučovanie (odborné vzdelávanie) je zaistené základné 

materiálne a prístrojové vybavenie.

Pre vyučovanie odborných predmetov sú zriadené odborné učebne.

Pre praktické vyučovanie realizované v škole (vlastné priestory subjektu) 

je zabezpečené základné materiálne a prístrojové vybavenie/základné 

vybavenie pracovného miesta.

Priestorové podmienky pre praktickú prípravu sú zaistené.

Pre praktické vyučovanie realizované u právnických alebo fyzických 

osôb je zabezpečené základné materiálne a prístrojové 

vybavenie/základné vybavenie pracovného miesta.

Vnútorné a vonkajšie priestory školy sa vo vyučovacom čase využívajú 

podľa efektívne vypracovaných rozvrhov hodín a prevádzkových 

poriadkov.

V mimovyučovacom čase sa v priestoroch realizujú rôzne aktivity.  

Škola má vytvorené bezbariérové prostredie
Škola má upravené vstupné a učebné priestory s ohľadom na žiakov so 

zdravotným znevýhodnením.

Škola je vybavená kompenzačnými pomôckami 

pre začlenených žiakov so ŠVVP.  
Škola má dostatok kompenzačných pomôcok. 

Priestory školy sa účelne využívajú. 
 Škola je vybavená učebnicami/učebnými 

textami. 

Vybavenosť učebnicami/učebnými textami schválenými ministerstvom 

školstva/riaditeľom školy je primeraná.

GYM

Primerané priestorové podmienky v škole 

umožňujú realizáciu ŠkVP.  

Škola je vybavená učebnicami/učebnými 

textami. 

Vybavenosť učebnicami/učebnými textami schválenými ministerstvom 

školstva/riaditeľom školy je primeraná.

Zabezpečenie materiálno-technických 

podmienok pozitívne ovplyvňuje obsah 

vzdelávania.  

SOŠ

Primerané priestorové podmienky v škole 

umožňujú realizáciu ŠkVP.  

Materiálno-technické zabezpečenie pre 

teoretické vzdelávanie umožňuje plniť profil 

absolventa/akceptuje požiadavky 

NORMATÍVU.

Priestorové podmienky pre odborné 

vzdelávanie umožňujú plniť profil absolventa 

uvedený v ŠkVP/zodpovedajú požiadavkám 

NORMATÍVU. 

Materiálno-technické zabezpečenie pre 

praktickú prípravu umožňuje plniť profil 

absolventa/akceptuje požiadavky 

NORMATÍVU.
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ZŠ

Primerané priestorové podmienky v škole 

umožňujú realizáciu ŠkVP.  

Škola je vybavená učebnicami/učebnými 

textami. 

Vybavenosť učebnicami/učebnými textami schválenými ministerstvom 

školstva/riaditeľom školy je primeraná.

Priestory školy sa účelne využívajú. 

Zabezpečenie materiálno-technických 

podmienok pozitívne ovplyvňuje obsah 

vzdelávania.  

V mimovyučovacom čase sa v priestoroch realizujú rôzne aktivity.  


