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č. 2019/12268:8-A1030

Úvod

V súlade s § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predložili
garanti experimentálneho overovania Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky priebežné a záverečné hodnotenia experimentálneho overovania odborov
vzdelávania v stredných odborných školách a výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci možnosti získať nižšie stredné odborné vzdelanie,
ktoré sa realizovalo v školskom roku 2018/2019.
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Experimentálne overovanie v stredných odborných školách

V stredných odborných školách bolo v školskom roku 2018/2019 experimentálne
overovaných 26 študijných a učebných odborov a ich zameraní (Graf 1), z toho:


päť (19,23 %) učebných odborov, v ktorých žiaci po úspešnom absolvovaní získajú stredné
odborné vzdelanie,



18 (69,23 %) študijných odborov a ich zameraní, v ktorých žiaci po úspešnom absolvovaní
získajú úplné stredné odborné vzdelanie (z toho 8 študijných odborov s praktickým
vyučovaním formou odbornej praxe alebo umeleckej praxe, 10 študijných odborov
praktickým vyučovaním formou odborného výcviku),



tri (11,54 %) študijné odbory, v ktorých žiaci po úspešnom absolvovaní získajú vyššie
odborné vzdelanie.
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Graf 1 Štruktúra odborov vzdelávania (podľa stupňa vzdelania), ktoré boli experimentálne overované
v stredných odborných školách v školskom roku 2018/2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 14 ods. 6
písm. f) 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 § 14 ods. 11 a 12 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov predmetné výsledky posúdilo a na ich základe zverejňuje
experimentálne overované študijné odbory a učebné odbory stredných odborných škôl
prostredníctvom:
 Zoznamu študijných a učebných odborov, ktoré sa budú experimentálne overovať
v školskom roku 2020/2021,
 Zoznamu študijných a učebných odborov, ktorých experimentálne overovanie bude úspešne
ukončené dňa 31. augusta 2020.
2.1

Výsledky overovania na základe priebežného hodnotenia experimentálneho
overovania v stredných odborných školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, po dôkladnej analýze
predložených výsledkov overovania, na základe priebežného hodnotenia experimentálneho
overovania predloženého garantmi experimentálneho overovania, v súlade s § 14 ods. 6 písm.
f) 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 schvaľuje:
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2.1.1 Zoznam študijných a učebných odborov, ktoré sa budú experimentálne overovať
v školskom roku 2020/2021
V školskom roku 2020/2021 sa bude v stredných odborných školách, stredných športových
školách a v školách umeleckého priemyslu experimentálne overovať 35 študijných a učebných
odborov a ich zameraní (Graf 2), z toho:


šesť (17,14 %) učebných odborov, v ktorých žiaci po úspešnom absolvovaní získajú
stredné odborné vzdelanie,



25 (71,43 %) študijných odborov a ich zameraní, v ktorých žiaci po úspešnom absolvovaní
získajú úplné stredné odborné vzdelanie (z toho 11 študijných odborov s praktickým
vyučovaním formou odbornej praxe alebo umeleckej praxe, 14 študijných odborov
praktickým vyučovaním formou odborného výcviku),



štyri (11,43 %) študijné odbory, v ktorých žiaci po úspešnom absolvovaní získajú vyššie
odborné vzdelanie.
Ide o tieto experimentálne overované študijné a učebné odbory a ich zamerania:
Kód 1)

1)

2)

Študijný alebo učebný odbor – zameranie

Pôvodný kód
odboru 2)

2864 H

operátor spracovania plastov

---

2980 H

pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín

---

3770 H

mechanik železničnej prevádzky

---

4586 H

salašník, salašníčka

---

6462 H

barbier

---

6481 H

skladový operátor

2559 M

inteligentné technológie

-----

2573 M

programovanie digitálnych technológií

---

4212 M

rybárstvo a vodný manažment

---

4240 M

záhradný dizajn

---

4338 M

veterinárny asistent pre ambulancie

---

7232 M

marketingová komunikácia

7475 M

digitálne služby v športe

-----

7476 M

spracovanie dát v športe

---

7691 N

majster odbornej výchovy

---

8627 M

digitálna maľba – koncept art

---

8628 M

dizajn digitálnych aplikácií

---

2174 K

technik mineralurg

---

Označenie experimentálne overovaného študijného alebo učebného odboru sa vzťahuje na žiakov, ktorí začali
štúdium v školskom roku 2012/2013 a neskôr.
Označenie experimentálne overovaného študijného alebo učebného odboru sa vzťahuje na žiakov, ktorí začali
štúdium pred 1. septembrom 2012.
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2495 K

autotronik

---

2571 K

správca inteligentných a digitálnych systémov

2868 K

technik spracovania plastov

-----

2891 K

technik pre chemický a farmaceutický priemysel

---

2958 K

kontrolór potravín

3136 K

procesný technik odevnej výroby

3345 K 01

technik drevárskych CNC zariadení – drevárska výroba

---

3345 K 02

technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba

---

3436 K

operátor knihárskych technológií

---

3667 K

technik vodár vodohospodár

---

4532 K

agromechatronik

6330 K

bankový pracovník

-----

6432 K

pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu

2565 Q

špecialista informačnej bezpečnosti

---

2846 Q

procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel

2870 Q

špecialista spracovania plastov

-----

7668 Q

starostlivosť o seniorov v sociálnych službách a terénna prax

---
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Graf 2 Štruktúra odborov vzdelávania (podľa stupňa vzdelania), ktoré budú experimentálne overované
v stredných odborných školách, v stredných športových školách a v školách umeleckého priemyslu
v školskom roku 2020/2021
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2.1.2 Experimentálne overovanie možnosti prijímať žiakov s ľahkým stupňom
mentálneho postihnutia do učebných odborov nižšieho stredného odborného
vzdelania
V školskom roku 2018/2019 sa začalo experimentálne overovanie možnosti prijímať
žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia (variant A) do učebných odborov
poskytujúcich nižšie stredné odborné vzdelanie – 3178 F výroba konfekcie, 3383 F spracúvanie
dreva, 3686 F stavebná výroba. Experimentálne overovanie pokračuje aj v ďalšom školskom
roku a rozširuje sa pre Spojenú školu, Kollárova 17, Sečovce a to v učebných odboroch 3178 F
výroba konfekcie, 3686 F stavebná výroba, 2478 F strojárska výroba, 3161 F praktická žena
a Strednú odbornú školu, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou v učebných odboroch 3161 F
praktická žena, 4579 F lesná výroba a 2498 F technické služby v autoservise.

2.2

Výsledky overovania na základe záverečného vyhodnotenia experimentálneho
overovania v stredných odborných školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, po dôkladnej analýze
predložených výsledkov overovania, na základe záverečného vyhodnotenia experimentálneho
overovania, predloženého garantmi experimentálneho overovania, v súlade s § 14 ods. 6 písm.
f) 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, § 14 ods. 12 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov schvaľuje:
2.2.1 Zoznam študijných a učebných odborov, ktorých experimentálne overovanie bude
úspešne ukončené dňa 31. augusta 2020
Ku dňu 31. augusta 2020 bude úspešne ukončené experimentálne overovanie troch odborov
vzdelávania, v ktorých absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie. Ide o tieto
experimentálne overované odbory vzdelávania:

Kód 1) Študijný alebo učebný odbor – zameranie

Pôvodný kód
odboru 2)

2734 K

technik sklárskej výroby

---

4234 M

podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých
zvierat

---

4239 M floristika

4239 6
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Záver

Počet experimentálne overovaných študijných a učebných odborov a ich zameraní stúpne
ku dňu 1. septembra 2020 o deväť. Je to z dôvodu, že u troch odborov vzdelávania bude
experimentálne overovanie ku dňu 31. augusta 2020 úspešne ukončené a od 1. septembra 2020
sa začne overovanie nových dvanástich odborov vzdelávania. Súčasťou experimentálneho
overovania bude aj v budúcom školskom roku overovanie možnosti prijímať žiakov s ľahkým
stupňom mentálneho postihnutia do učebných odborov nižšieho stredného odborného
vzdelania.

Vyhodnotenie experimentálneho overovania odborov vzdelávania v stredných
odborných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2018/2019 schválilo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20. decembra
2019 pod číslom 2019/12268:8-A1030.

Ing. Marian Galan, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie regionálneho školstva
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