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1 Úvod 

S cieľom spropagovať odborné vzdelávanie a prípravu v stredných odborných školách 

predovšetkým v technicky a remeselne zameraných študijných a učebných odboroch podľa 

požiadaviek zamestnávateľov v roku 2015 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) štvrtý krát Výzvu na podanie žiadostí 

o financovanie rozvojového projektu propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania. 

Okrem oboznámenia žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl a ich rodičov 

s možnosťami ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia v nedostatkovom 

odbore vzdelávania na strednej odbornej škole, bolo dôležitým prvkom projektu zapojiť 

do propagácie odborného vzdelávania a prípravy konkrétnych zamestnávateľov, s ktorými 

školy spolupracujú pri realizácii praktického vyučovania, alebo pre ktorých sa žiaci 

pripravujú na povolanie. Za nedostatkový odbor vzdelávania sa pre potreby výzvy považoval 

odbor vzdelávania strednej odbornej školy, ktorý bol uvedený v Zozname študijných odborov 

a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. 

K dispozícii boli dva zoznamy, a to: Zoznam študijných odborov a učebných odborov s 

nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, ktorý určilo ministerstvo dňa 16. 

decembra 2013 pod číslom 2013-14520/62746:9-925 a Zoznam študijných odborov a 

učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, ktorý 

schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30 . marca 

2015 pod číslom 2015-4442/15270:4-10E0. 

Výzva na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Propagácia odborného 

vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2015 bola schválená 

ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 17. februára 2015. 

Pri riadení výzvy bola využitá kompetencia ministerstva podľa ustanovení § 4d, § 6 ods. 

1 a § 6a ods. 1  zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorej ministerstvo môže prideliť 

na žiadosť zriaďovateľa verejnej, súkromnej alebo cirkevnej školy a školského zariadenia 

o financovanie rozvojového projektu účelovo finančné prostriedky na realizáciu predloženého 

rozvojového projektu v oblasti propagácie odborného vzdelávania a prípravy. 

Výber rozvojových projektov na realizáciu uskutočnilo ministerstvo na základe 

odporúčania komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov, ktorej členov 

vymenoval minister školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky z radov 
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zamestnancov ministerstva, priamo riadených organizácií ministerstva, zriaďovateľov 

stredných škôl v SR a zástupcov stavovských a profesijných organizácií. 

2 Informácia o realizácii rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania 

a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2015 

Informácia o realizácii projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania je spracovaná na základe Výzvy na podanie žiadostí 

o financovanie rozvojového projektu Propagácia odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2015 a zo Správy z hodnotiaceho seminára 

k vyhodnoteniu rozvojových projektov propagácie OVP v nedostatkových odboroch 

vzdelávania v roku 2015, ktorý sa uskutočnil 8. decembra 2015 v Strednej odbornej škole 

technickej v Bratislave za účasti zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, akciovej spoločnosti 

Matador Holding, Okresných úradov v Nitre a Žiline, Štátneho inštitútu odborného 

vzdelávania a zástupcov ohodnotených stredných odborných škôl. Správa z hodnotiaceho 

seminára je prílohou č. 2.  

Na financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2015 vyčlenilo ministerstvo účelové finančné 

prostriedky vo výške celkom 20 680 €. 

V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia 

odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2015 bolo 

ministerstvu v určenom termíne predložených 27 projektov propagácie odborného 

vzdelávania a prípravy. 

Z predložených projektov boli vyradené 2 projekty, ktoré nesplnili podmienky výzvy. 

Dôvodmi na vyradenie projektov bolo použitie účelových finančných prostriedkov na úhradu 

kapitálových výdavkov a nesplnená spoluúčasť zamestnávateľa vo výške najmenej 15 % z 

celkových nákladov. 

Z hodnotených 25 projektov dňa 12. mája 2015  Komisia pre výber, hodnotenie 

a finančnú podporu projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových 

odboroch vzdelávania odporučila prideliť účelové finančné prostriedky 9 projektom 

propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 

2015, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil 

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Na realizáciu schválených projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v roku 

2014 ministerstvo pridelilo 20 580,- €, stredné odborné školy z vlastných zdrojov použili  

spolu 1 330 €, zamestnávatelia prispeli na realizáciu schválených projektov finančnou 

čiastkou 4 250,- €, čo spolu predstavuje sumu 26 160,- €.  

Cieľové aktivity projektov školy realizovali prostredníctvom dní otvorených dverí, 

propagovania odborov priamo v uliciach jednotlivých miest, tvorivých dielní pre žiakov 

základných škôl, exkurzií pre žiakov základných škôl aj ich rodičov do podnikov, besied 
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a diskusií žiakov základných škôl za účasti zástupcov firiem, workshopov pre výchovných 

poradcov a učiteľov základných škôl, jednoduchých odborne orientovaných súťaží pre 

kombinované družstvá žiakov základných škôl a stredných odborných škôl a propagácie 

nedostatkových odborov cez masovokomunikačné prostriedky. 

Prehľad rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania, ktorým boli v roku 2015 pridelené účelové finančné 

prostriedky na ich realizáciu je uvedený v prílohe č. 1. 

3 Návrh výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Propagácia 

odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 

2015 

Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov propagácie 

odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2015 

a záverov Správy z hodnotiaceho seminára k vyhodnoteniu rozvojových projektov propagácie 

OVP v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2015 sa navrhuje schválenie Výzvy na 

podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania 

a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2016 s nasledovnými prioritnými 

témami: 

 propagácia zavádzania prvkov duálneho vzdelávania do odborného vzdelávania 

a prípravy na stredných odborných školách v spolupráci so zamestnávateľmi, pre 

ktorých príslušná stredná škola pripravuje svojich absolventov v učebných 

a študijných odboroch, ktoré sú zaradené v Zozname študijných odborov a učebných 

odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, ktorý 

schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 

30 . marca 2015 pod číslom 2015-4442/15270:4-10E0, 

 oboznámenie žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl a ich rodičov 

s možnosťami ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia 

v nedostatkovom odbore vzdelávania na strednej odbornej škole. 

Na tento účel navrhujeme v rozpise rozpočtu ministerstva na rok 2016 v podprograme 

078 13 na plnenie úlohy „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy regionálneho 

školstva“ vyčleniť účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov 

propagácie odborného vzdelávania a prípravy vo výške 21 000,-€ pričom limit pre jeden 

projekt s regionálnou pôsobnosťou bude 2500,-€. Z uvedenej čiastky navrhujeme vyčleniť 

500,-€ na dohody o vykonaní práce spojené s vyhodnotením projektu.  

Navrhovaná doba realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania 

a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2016 je od 1. mája 2016 

do 30. novembra 2016. Výzva na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov   

propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 

2016, v ktorej bude podrobnejšie upravený postup pri predkladaní projektov a termíny 

predkladania bude po schválení ministrom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej 
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republiky zverejnená na webovom sídle ministerstva. Výber projektov propagácie odborného 

vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2016 zabezpečí 

Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov vymenovaná ministrom 

školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.  

V rámci výzvy nebude možné prideliť finančné prostriedky na kapitálové výdavky a na 

nákup hardvéru (PC zostavy, počítače a pod.)  

O schválení rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2016 a o výške pridelených finančných 

prostriedkov z rozpočtovej kapitoly rozhodne minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

4 Opatrenia 

a) Zverejniť vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného 

vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2015 

na webovom sídle ministerstva.  

 T:  do 5 dní po schválení GR SRŠ  

 Z: R OSOŠK 

b) Predložiť ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

na schválenie návrh Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov 

propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch 

vzdelávania v roku 2016. 

 T:  12. 2. 2016 

 Z: GR SRŠ, R OSOŠK 

c) Plniť úlohy spojené so zabezpečením realizácie Výzvy na podanie žiadostí 

o financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2016. 

 T:  podľa textu výzvy 

 Z: R OSOŠK 

5 Záver 

Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2015 schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 28. januára 2016 pod číslom 2016-9343/3449-

1:10E0. 

 

 

 

Ing. Marian Galan, v. r. 

generálny riaditeľ 

sekcie regionálneho školstva 



 

Príloha č. 1 

Prehľad rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania 

pre rok 2015, ktorým boli v roku 2015 pridelené účelové finančné prostriedky na ich realizáciu 

Poradie Riešiteľ Zriaďovateľ Názov projektu 

Príspevok 

MŠVVaŠ SR 

(€) 

Spoluúčasť 

zriaďovateľa 

(€) 

Spoluúčasť 

zamestnávateľa 

(€) 

1. 
SOŠ strojnícka, Športová 1326,  

024 01 Kysucké Nové Mesto 

Žilinský SK Nebojme sa „strojariny“ 
2400,- 150,- 450,- 

2. 

Stredná odborná škola 

technická, Vranovská 4,  

851 04 Bratislava                                         

 

Bratislavský SK Zvýšenie informovanosti a záujmu 

žiakov ZŠ o strojárske odbory 

prostredníctvom  propagácie OV 

v jednotlivých regiónoch. 

2400,- 150,- 450,- 

3. 

Stredná odborná škola techniky 

a služieb, Tovarnícka 1609,  

955 82 Topoľčany 

Nitriansky SK Lakovník =  perspektíva zamestnania 

a dobrého príjmu 2280,- 150,- 430,- 

4. 

SOŠ technická, Okružná 693, 

022 01 Čadca 

Žilinský SK Podpora a propagácia OVP 

zameraného na nedostatkové odbory 

podľa požiadaviek zamestnávateľov 

formou blokového vyučovania 

technickej výchovy ZŠ na SOŠt 

Čadca 

2400,- 160,- 600,- 

5. 
SOŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové 

Mesto nad Váhom 

Trenčiansky SK Aj vás potrebujeme 
2500,- 160,- 500,- 

6. 
SOŠ strojnícka, Ul. Pplk. 

Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 

Trnavský SK So strojárskymi zručnosťami sa 

uplatníš 
2100,- 150,- 600,- 

7. 
Spojená škola, Štúrova 848,  

962 12 Detva 

Banskobystrický 

SK 
Oživenie záujmu o technické profesie 1600,- 100,- 300,- 

8. 

SOŠ, Ul. slovenských 

partizánov 1129/49,  

017 01 Považská Bystrica 

Trenčiansky SK Obroda stavebných remesiel 

 2500,-  160,- 470,- 

9. 

Stredná odborná škola 

polytechnická, Novozámocká 

220, 949 05 Nitra 

 

Nitriansky SK V koži stredoškoláka - obrábača 

kovov 

 
2400,-  150,- 450,- 
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 ŠTÁTNY  INŠTITÚT  ODBORNÉHO VZDELÁVANIA   
     Bellova 54/a,  837 63 Bratislava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie 
odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch 

vzdelávania v roku 2015  
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1 Úvod 

V roku 2015 zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky (ďalej len „MŠVV a Š SR“) po štvrtý raz „Výzvu na podanie žiadostí  
o financovanie rozvojového projektu propagácie odborného vzdelávania a prípravy  
v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2015“. 

Výzva bola cielene orientovaná na propagovanie odborného vzdelávania a 
prípravy predovšetkým v technicky a remeselne zameraných študijných a učebných 
odboroch stredných odborných škôl a ich súlad s požiadavkami zamestnávateľov. 
Ďalším zámerom bolo oboznámenie žiakov základných a stredných škôl, ako aj ich 
rodičov s možnosťami ďalšieho uplatnenia na trhu práce po ukončení štúdia  
v nedostatkovom odbore vzdelávania na strednej odbornej škole. 

MŠVVŠ SR prijalo do stanoveného termínu v roku 2015 celkom 27 projektov 
propagácie odborného vzdelávania a prípravy. 
Z predložených projektov boli 2 vyradené z dôvodov nesplnenia stanovených kritérií - 
nesplnenej spoluúčasti zamestnávateľa vo výške najmenej 15 % z celkových 
nákladov a použitie účelových finančných prostriedkov na úhradu kapitálových 
výdavkov. 

Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov propagácie 
odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania 12. mája 
2015 z 25 hodnotených projektov odporučila prideliť účelové finančné prostriedky 9 
projektom propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch 
vzdelávania v roku 2015. Ich výber, poradie a výšku pridelených účelových 
finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. 

Výsledky výzvy boli zverejnené na www stránkach Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. 

2 Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových 
odboroch vzdelávania v roku 2015  -  hodnotiaci seminár 

Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravil z poverenia Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Hodnotiaci seminár rozvojových 
projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch 
vzdelávania v roku 2015“. 

Jeho hlavným cieľom bola prezentácia výsledkov a využitie získaných skúseností 
z realizovaných projektov na propagáciu a ďalšiu podporu a oživenie OVP  
v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2015.     

Seminár sa uskutočnil 8. decembra 2015 SOŠ technickej v Bratislave za účasti 
zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, akciovej spoločnosti Matador Holding, 
Okresných úradov v Nitre a Žiline, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania 
a zástupcov ohodnotených stredných odborných škôl.  

Ing. Jankovičová (ŠIOV) oficiálne otvorila seminár, privítala všetkých účastníkov 
a následne viedla celý jeho priebeh. 
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V krátkom úvodnom príhovore Ing. Rybová (MŠVVŠ SR) predstavila výzvu na 
podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácie OVP 
v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2015, vypísanú MŠVV a Š SR. Ďalej 
prezentovala údaje o počtoch škôl, ktoré reagovali na výzvu a o úspešných, ako 
aj neúspešných podávateľoch projektov. 

Ing. Miroslav Zimek (SOPK) kladne hodnotil spoluprácu SOŠ a ich prepojenie 
na konkrétnych zamestnávateľov, vyzdvihol význam zavádzania prvkov duálneho 
systému vzdelávania a označil vypísanie výzvy na tvorbu rozvojových projektov  
za jeden z vhodných prvkov  propagácie OVP v nedostatkových odboroch 
vzdelávania.  

V hlavnom bode seminára zástupcovia ohodnotených škôl v súlade 
s usmernením postupne prezentovali výsledky realizovaných projektov. 

Stručný súhrn z prezentácií škôl 

 
a) Cieľovými skupinami aktivít jednotlivých projektov boli: 

- žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl,  

- rodičia žiakov základných škôl,  

- výchovní poradcovia základných škôl,  

- zamestnávatelia 

- odborná aj ostatná široká verejnosť 

 
b) Ciele projektov boli zamerané na: 

- propagácia odborného vzdelávania  na základných školách 

- spoluprácu stredných odborných škôl s výchovnými poradcami základných 
škôl pri propagácii nedostatkových učebných odborov 

- docielenie zvýšenia záujmu žiakov základných škôl a ich rodičov o odborné 
vzdelávanie prostredníctvom informovania o možnostiach štúdia  
na stredných odborných školách  

- propagáciu spolupráce škôl s významnými zamestnávateľmi a firmami 
v jednotlivých regiónoch, s cieľom podpory duálneho systému vzdelávania 

- prezentovanie možností organizovania odborného výcviku žiakov SOŠ 
v reálnych podmienkach na pracoviskách zamestnávateľov 

- zvýšenie odborných kompetencií žiakov základných škôl absolvovaním 
vybraných kapitol obsahového zamerania technickej výchovy už na základnej 
škole 

- propagáciu  možností a následnej perspektívy uplatnenia absolventov 
jednotlivých odborov vzdelávania  na trhu práce 

 
c) Ciele projektov boli realizované prostredníctvom: 

- dní otvorených dverí škôl a ich medializáciou 
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- dní a týždňov vedy a techniky v školách, ale aj v spolupracujúcich firmách na 
firemných dňoch 

- tvorivých dielní, v rámci ktorých žiaci ZŠ formou zážitkového vyučovania mali 
možnosť pracovať s jednoduchým náradím, nástrojmi a materiálmi, 
zhotovovali drobné predmety, ktoré si mohli ponechať a preukázať tak svoje 
praktické  zručnosti  

- ukážkami teoretického a praktického vyučovania v SOŠ a možnosťou 
priamej účasti žiakov ZŠ na TV a PV 

- organizovania jednoduchých súťaží odborne orientovaných na podnietenie  
kreativity pre žiakov ZŠ  

- workshopov, seminárov a odborných prednášok so zamestnávateľmi za 
účasti zriaďovateľov škôl, riaditeľov a výchovných poradcov základných škôl   

- prezentácií firiem a ich spolupráce so SOŠ a informáciami o možnostiach 
realizácie duálneho vzdelávania 

- exkurzií usporiadaných pre žiakov ZŠ aj ich rodičov do podnikov a firiem, 
ktoré spolupracovali so SOŠ na projektoch 

- účasti SOŠ na Burzách  informácií a prezentácií stredných škôl  

- spolupráce s centrami voľného času  

- propagácie nedostatkových odborov cez masovokomunikačné prostriedky:  
- tlačou, plagátmi,  informačnými listami a informačnými panelmi  
- informáciami na webových stránkach a internetových sieťach 
- CD a DVD nosičmi 
- prezentáciami, krátkymi šotmi a  upútavkami v komerčných aj 

verejnoprávnych médiách 

Všetky aktivity významnou mierou prispievajú k propagácii a rozšíreniu 
informovanosti o  odbornom vzdelávaní a príprave pred širokou verejnosťou.  

 
d) Hodnotenie výstupov realizovaných projektov 

zástupcovia ohodnotených škôl  a ďalší účastníci hodnotiaceho seminára: 

- konštatovali stále pretrvávajúci problematický prístup rodičov k orientácii a výberu 
budúceho stredoškolského štúdia svojich detí. Zároveň konštatovali postupnú zmenu 
pohľadu a záujmu žiakov ZŠ o technické učebné odbory, k čomu prispievajú 
predovšetkým aktivity realizované v rámci rozvojových projektov   

- poukázali na potrebu väčšej propagácie, osvety a informovanosti rodičovskej 
verejnosti o odbornom vzdelávaní, o jeho prepojení s praxou a o možnostiach 
uplatnenia absolventov na trhu práce za prioritnej účasti zamestnávateľov 

- vyzdvihli význam zavádzania prvkov duálneho systému do odborného vzdelávania v 
SR 

- pozitívne hodnotili spoluprácu SOŠ s konkrétnymi zamestnávateľmi, čo potvrdila aj 
ich účasť na aktivitách realizovaných školami v rámci jednotlivých projektov. 
Celkovo vyzdvihli záujem zamestnávateľov podieľať sa na odbornom 
vzdelávaní a príprave 
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- na základe vyššie uvedeného vyjadrili potrebu riešiť problematiku odborného 
vzdelávania a prípravy ako aj nedostatku absolventov učebných odborov na 
trhu práce systémovo a komplexne  

- konštatovali slabšie manuálne zručnosti žiakov ZŠ, ktoré sa ukázali pri ich 
zapojení do praktických činností v súťažiach organizovaných v rámci 
projektov. V tejto súvislosti vyjadrili potrebu prípravy a  propagovania možností 
odborného vzdelávania už na II. stupni ZŠ 

- poukázali na pretrvávajúce rezervy v práci výchovných poradcov a na potrebu 
ďalšieho vzdelávania pedagógov  

- konštatovali pozitívnu odozvu a hodnotenie projektových aktivít zúčastnenými 
žiakmi ZŠ, ich rodičmi a výchovnými poradcami, zamestnávateľmi aj 
verejnosťou  

- označili vypísanie výzvy na tvorbu rozvojových projektov za jeden z vhodných 
prvkov  propagácie OVP v nedostatkových odboroch vzdelávania 

3 Závery 

Účastníci seminára  
vyzdvihli 

- spoluprácu škôl so zamestnávateľskou sférou, konštatovali vzrastajúci záujem 
niektorých firiem podieľať sa na duálnom systéme vzdelávania zabezpečovaním 
odborného výcviku žiakov vo svojich pracoviskách 

- prínos projektov, spočívajúci v rozšírení informovanosti žiakov základných škôl, 
rodičov aj širokej verejnosti o OVP cez prezentáciu nedostatkových odborov 
vzdelávania  

pozitívne hodnotili  

- vypísanie výzvy na propagáciu nedostatkových odborov vzdelávania v OVP 

- realizáciu záverečného hodnotiaceho seminára, ktorý považujú za vhodnú 
formu vzájomnej prezentácie úspešných aktivít v ohodnotených projektoch, 
ako aj možnosti vymeniť si skúsenosti z ich tvorby. 

odporučili 

- Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR vypísať výzvu na podanie 
žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácie odborného vzdelávania 
a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelania aj v roku 2016. 

 

 
 
 
 

Spracovala: Ing. Irena Jankovičová 
  

 

 


