
Zmeny v spôsobe vydávania 

vysvedčení

7. máj 2009
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Nový rezortný predpis

• MŠ SR schválilo metodický pokyn na 

hodnotenie žiakov.

• Účinnosť od 1. mája 2009.
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Čo je nové

• Natrvalo sa vydávajú polročné vysvedčenia.

• Priestor na slovný komentár – na I. stupni ZŠ.

• Možnosť použiť elektronický formulár 

vysvedčenia.

• Duálny spôsob zabezpečenia vysvedčení 

(elektronicky alebo v papierovej podobe).

3



Ciele

• Presnejšie a rýchlejšie zabezpečenie 

požiadaviek školy – počtu a druhu tlačív.

• Školy budú pracovať ihneď s aktuálnou 

(najnovšou) verziou tlačiva. 

• Zjednodušiť riaditeľom a učiteľom prácu so 

školskou dokumentáciou, časová úspora. 

• Využitie prostriedkov IKT, ktoré majú školy k 

dispozícii.
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Program eTlačivá

• Nový elektronický komunikačný kanál medzi školami, 

školskými zariadeniami, MŠ SR a dodávateľom.

• Škola využije svoju existujúcu školskú databázu 

(údaje o žiakoch).

• Program bude obsahovať metodické pokyny na 

vypĺňanie.

• Kontrola vyplnených údajov (napr. povinné údaje, 

chyby v údajoch).

• Rýchle a efektívne informovanie o zmenách.

• Databáza všetkých pedagogických dokumentov 

(vysvedčenia, osvedčenia, katalógový list, rozvrh 

hodín, výchovné opatrenia, protokoly, zápisnice...).
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Program eTlačivá

• Program eTlačivá – v súčasnosti už distribuovaný do 

škôl.

• Do 30. 6. 2009 bezplatne k dispozícii.

• Od 1. 7. 2009 možnosť pre školy zakúpiť licenciu (od 

70 do 285 eur - cena závisí od počtu žiakov v škole).

• Platnosť licencie do 30. 6. 2010.

• Nákup softvéru škola zabezpečuje zo svojho 

rozpočtu. 

• Prístup prostredníctvom prístupového kódu z GRID 

karty, ktorú škola dostala spolu s programom.

• Formulár vysvedčení distribuuje dodávateľ. Pre 

reformné ročníky (1. a 5. ZŠ a 1. SOŠ) ho hradí MŠ 
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Ministerstvo školstva SR

• MŠ SR má výhradné právo elektronického 

pripomienkovania v procese tvorby a 

aktualizácie pedagogickej dokumentácie.

• Prostredníctvom programu eTlačivá informuje 

školy o novinkách a zmenách v pedag. 

dokumentácii. 
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Formulár vysvedčenia

• Na konci šk. roka 2008/2009 nový formulár 

vysvedčení – pre reformný 1. a 5. roč. ZŠ.

• V každom ďalšom školskom roku postupne pre 

pribúdajúce reformné ročníky 

(2009/2010: 2. a 6. roč.; 2010/2011: 3. a 7. roč. atď.).
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Ochranné prvky 

elektronického formulára

• Špeciálny papier so štátnym znakom SR.

• Novinka: vodoznak v podobe štátneho znaku 

SR rozmerov 16 x 21 mm v pravidelnom 

rozmiestení.

• Sériové číslo tvorené dvoma veľkými 

písmenami, hviezdicou a sedemmiestnym 

číslom. 

• Zabezpečenie proti falšovaniu, zneužitiu.

• Každé sériové číslo eviduje riaditeľ školy.
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Štátny znak a sériové číslo
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Vodoznak



Polročné vysvedčenie v 1. ročníku ZŠ
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Koncoročné vysvedčenie v 1. ročníku ZŠ
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Polročné vysvedčenie v 5. ročníku ZŠ
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Koncoročné vysvedčenie v 5. ročníku ZŠ
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Vysvedčenie v 1. ročníku gymnázií
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Vysvedčenie v 1. ročníku SOŠ – študijné odbory



Vysvedčenie v 1. ročníku SOŠ – učebné odbory
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Ďakujem za pozornosť.
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