
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
 

  Metodické usmernenie č. 10/2006-R 
z 25. mája 2006 

 k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. 
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení  
 

 Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59 37 44 68 

 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade 

s ustanovením § 14 ods. 1 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 a Čl. 15 
ods. 2 písm. h) Organizačného poriadku ministerstva vydáva toto metodické usmernenie 
(ďalej len „usmernenie“): 

Čl. 1  
Úvodné ustanovenia 

(1) Podľa tohto usmernenia pri zostavovaní správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len „správa“) postupujú školy, 
združené stredné školy, spojené školy a školské zariadenia (ďalej len „škola“) okrem 
zariadení školského stravovania.  

(2) Školy predkladajú správu v rámci svojej činnosti. Škola, pri ktorej sú zriadené súčasti1) 
školy, podáva jednu správu.  

Čl. 2  
Obsah správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení 

(1) Údaje2)  za hodnotený školský rok uvádza škola podľa skutočného stavu vykázaného 
k 15. septembru a 31. augustu v členení na ročníky, triedy a oddelenia.  

(2) Údaje3)  predkladá škola podľa svojej činnosti. 

(3) Údaje o prijímacom konaní uvádza škola v členení podľa druhu, typu a dĺžky štúdia tak, 
aby bolo zrejmé, aký počet žiakov bol do školy prihlásený, koľko z nich bolo úspešných 
v prijímacom konaní a koľko uchádzačov bolo na štúdium prijatých. Taktiež uvádza 
nenaplnené odbory a počet tried plánovaných odborov.  

                                                 
1) § 45 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
2) § 2 ods.1 písm. b) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 
3) § 2 ods. 1 písm. c) a d) vyhlášky č. 9/2006 Z. z.  
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(4) Škola uvádza výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu, ďalej 
podľa ročníkov priemerný prospech z jednotlivých predmetov a výsledky externých meraní 
(napr. Monitor 9, externá časť maturitnej skúšky).  

(5)   Pri uvádzaní zoznamu študijných odborov a učebných odborov škola uvedie tie odbory, 
ktoré má zaradené v zozname študijných a učebných odborov a ich zameraní. Osobitne uvedie 
odbory, v ktorých zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v hodnotenom školskom roku 
s uplatňovanými učebnými plánmi. V prípade experimentálneho overovania uvedie dobu, na 
ktorú bolo overovanie schválené a rok, v ktorom experiment prebiehal v hodnotenom roku.  

(6) Údaje o počte zamestnancov školy sa uvádzajú ku dňu koncoročnej klasifikácie 
v členení na pedagogických zamestnancov a  nepedagogických zamestnancov. Údaje o počte 
pedagogických zamestnancov je potrebné uviesť v členení na kvalifikovaných4), 
nekvalifikovaných a doplňujúcich si kvalifikáciu. Taktiež škola uvedie odbornosť vyučovania 
podľa jednotlivých predmetov v hodnotenom školskom roku. 

(7) Pri uvádzaní údajov o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov5)  škola uvedie, 
formu vzdelávania, počet vzdelávaných a tiež priebeh ich vzdelávania (začalo, pokračuje 
a ukončilo) v hodnotenom školskom roku.  

(8) Údaje6)  vyplní škola len v takom prípade, ak v nej bola vykonaná komplexná inšpekcia 
po roku 2000. V správe uvedie záver zo správy z komplexnej inšpekcie, kľúčové pozitíva, 
hodnotenie jednotlivých oblastí (riadenie, proces, podmienky), oblasti vyžadujúce zlepšenie 
a popis hodnotiacich výrazov.   

(9) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy sa uvádzajú 
z pohľadu vlastného hodnotenia v súvislosti s plnením učebných plánov a učebných osnov.  

(10) Informáciu o údajoch7)  zabezpečí škola priložením Správy o  hospodárení za 
predchádzajúci kalendárny rok8). 

(11) Informácia o stanovenom cieli  v koncepčnom zámere rozvoja školy obsahuje aj  spôsob, 
akým  sa cieľ sleduje a vyhodnotenie jeho plnenia. Plnenie cieľa by malo byť overiteľné.  

(12) Informácie o oblastiach9)  uvedie škola podľa SWOT analýzy (silné stránky, slabé 
stránky, príležitosti a riziká).  

(13) Škola uvádza dostupné informácie o ďalšom štúdiu svojich absolventov, ich realizácii  
na trhu práce, úspešnosti v rôznych oblastiach spoločenského života, nezamestnanosti a pod.  

Čl. 3  
Účinnosť 

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. júna 2006. 

 

                                                 
4) Vyhláška č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení 
neskorších predpisov. 
5) Vyhláška č. 42/1996 Z. z.  o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov.  
6) § 2 ods. 1 písm. k) vyhlášky č. 9/2006 Z. z.  
7) § 2 ods. 1 písm. m) vyhlášky č. 9/2006 Z. z. 
8) § 7 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v znení zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 564/2004 Z. z. 
9) § 2 ods. 1 písm. o) vyhlášky č. 9/2006 Z. z.  
 

minister 
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