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Úloha: A.2.1. Vytvorenie aktuálnej mapy vecnej pôsobnosti
Úlohou aktivity bola počas monitorovacieho obdobia 1.1.2019 – 31.12.2019 identifikácia partnerov v mape vecnej pôsobnosti (MVP).
Cieľom bolo, aby každý učebný a študijný odbor a k nemu priradené povolanie boli priradené ku konkrétnemu odbornému garantovi
(zamestnávateľ, resp. organizácia).
Pracovná skupina aktualizovala mapu vecnej pôsobnosti zamestnávateľov v zmysle platného plánu činnosti a v súlade s časovým
harmonogramom. Zároveň prebiehala aktualizácia prevodníka medzi povolaniami a učebnými a študijnými odbormi
Aktivita A2.2 Vyhodnocovanie monitorovania uplatnenia absolventov všetkých stredných škôl na celoslovenskej i regionálnej
úrovni:
Cieľom aktivity bolo identifikovať predpoklad, že absolvovanie vzdelávania formou systému duálneho vzdelávania je faktorom
zvyšujúcim zamestnateľnosť absolventa SOŠ. Údaje potrebné pre analýzu získavala pracovná skupina na základe modelu a metodiky
uplatnenia absolventov SOŠ z projektu RSOV prostredníctvom MPSVR SR. Pri získavaní údajov o uplatnení absolventov SOŠ
prostredníctvom MPSVaR, ako aj MŠVVaŠ SR bola použitá iná metodika hodnotenia uplatnenia absolventov, pričom nezohľadňovala
uplatnenie absolventov v štruktúre:
- uplatnený v odbore
- uplatnený v príbuznom odbore
- neuplatnený v danom roku – ÚoZ
- študujúci na VŠ v nadväzujúcom odbore
- študujúci na Vysokej škole (VŠ) v inom odbore
Zároveň bolo potrebné sledovať a vyhodnocovať uplatnenie absolventov SDV v rovnakej štruktúre ako je horeuvedené s rozšírením
na uplatnenie u zamestnávateľa, ktorý mu poskytoval praktické vyučovanie. Tieto dáta sú jedným zo vstupných faktorov pri
stanovení plánov výkonov škôl a pri nastavení návrhu štruktúry siete SOŠ.
Pracovná skupina bola zameraná na vypracovanie Analýzy vyhodnotenia uplatnenia absolventov SOŠ, ktorí ukončili štúdium k 30.06.
v roku 2019 ako aj Popisu stavu uplatnenia absolventov SOŠ, ktorí ukončili štúdium k 30.06. pre rok 2019.

