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1. Úvod

Legislatívnym východiskom pre postup pri určovaní najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka
stredných škôl (ďalej len SŠ) v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory
alebo na jednotlivé učebné odbory, pre prijímacie konanie pre príslušný školský rok, sú tieto
všeobecne záväzné právne predpisy:
 Zákon č. 61 / 2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 292 /
2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov
prvého ročníka stredných škôl.
Ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými predpismi sú:
 Zákon č. 597 / 2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení.
 Zákon č. 245 / 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
 Zákon č. 596 / 2003 Z.z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251 /
 2018 Z.z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k
odborom vzdelávania
Cieľom dokumentu je upraviť podrobnosti postupov pri procese určovania najvyššieho počtu
žiakov prvého ročníka SŠ v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo
na jednotlivé učebné odbory, pre prijímacie konanie pre príslušný školský rok.

2. Proces určovania najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka SŠ

Proces určovania najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka SŠ je členený na nasledovné
etapy:
 Zisťovanie potrieb trhu práce
 Určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v jednotlivých
odboroch vzdelávania
 Návrh na počet žiakov v jednotlivých odboroch vzdelávania zriaďovateľom resp.
riaditeľom strednej školy (ponuka vzdelávacích kapacít)
 Určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka pre stredné školy v územnej
pôsobnosti samosprávneho kraja
Určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka SŠ je proces, ktorého cieľom je
odstránenie disproporcií medzi potrebami trhu práce a kvalitatívnym zložením (stupňom
vzdelania a predovšetkým odbornosťou) absolventov SŠ.
Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa (na regionálnej i národnej úrovni) je nevyhnutná:
 Systematická spolupráca zamestnávateľov, úradov práce a samosprávnych krajov
počas celého procesu určovania najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka SŠ.
 Úprava, zjednotenie a koordinácia postupov počas celého procesu určovania
najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka SŠ.
 Koordinácia, analýza a vyhodnocovanie procesov na národnej úrovni
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Časová následnosť procesu určovania najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka SŠ vyplýva
z termínov stanovených všeobecne záväznými predpismi a je zobrazená na obr. č. 01
Obr. č. 01

V rámci procesu určovania najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka SŠ pre
nasledujúci školský rok sa v postupných krokoch zisťujú údaje, ktoré sa vkladajú do
plánovacej tabuľky (obr. č. 02), ktorá je prehľadom o dátach podľa skupín odborov
vzdelávania, odborov vzdelávania, zameraní odborov vzdelávania a stredných škôl. Vo
vecnej a časovej následnosti ide o zber nasledovných údajov:
V roku X - 1
a. Dodatočná potreba trhu práce - stav k 15.03.
b. Verifikovaná dodatočná potreba trhu práce (z toho SDV) - stav k 30.04.
c. Rozpis prognózy očakávaného počtu žiakov I. ročníka SŠ - stav k 31.05.
d. Návrh zriaďovateľa SŠ na počet žiakov I. ročníka SŠ (z toho SDV) pre prijímacie
konanie v nasledujúcom školskom roku - stav k 30.06.
e. Návrh samosprávneho kraja na najvyšší počet žiakov I. ročníka SŠ pre prijímacie
konanie v nasledujúcom školskom roku, pre rokovanie KR OVP - stav k 15.10.
f. Určený najvyšší počet žiakov I. ročníka SŠ pre prijímacie konanie v nasledujúcom
školskom roku po prerokovaní v KR OVP - stav k 15.11
g. Určený najvyšší počet žiakov I. ročníka SŠ pre prijímacie konanie v nasledujúcom
školskom roku - stav k 30.11.
V roku X
h. Upravený (MŠVVaŠ SR) najvyšší počet žiakov I. ročníka SŠ pre prijímacie konanie
v nasledujúcom školskom roku - stav k 31.01
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i. Skutočný počet novoprijatých žiakov I. ročníka (z toho SDV) podľa jednotlivých škôl
a jednotlivých odborov vzdelávania - stav k 15.09.
V roku X + 1
j. Skutočný počet novoprijatých žiakov I. ročníka (z toho SDV) podľa jednotlivých škôl
a jednotlivých odborov vzdelávania - stav k 31.01.
Obr. č. 02

Podrobnosti o postupoch pri procese určovania najvyššieho počtu žiakov prvého
ročníka SŠ obsahuje časový a vecný harmonogram, ktorý sa spracúva pre každý školský rok
osobitne (viď. príloha č.: 01)
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3. Zisťovanie potrieb trhu práce

3.1. Cieľ
Identifikovať potreby trhu práce v roku ukončenia štúdia, podľa odborov vzdelávania a ich
zameraní a jednotlivých samosprávnych krajov.
3.2. Legislatívne východiská
§ 30, zák. č. 61 / 2015 Z.z.
(1) Ministerstvo práce v rámci pravidelných prognóz vývoja na trhu práce zverejňuje na
svojom webovom sídle raz ročne informáciu o:
a) uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných
škôl, študijných odborov a učebných odborov a vykonávaného zamestnania,
b) dodatočnej potrebe zamestnancov na trhu práce v členení na príbuzné študijné odbory a
príbuzné učebné odbory v spolupráci so stavovskými organizáciami a profesijnými
organizáciami do 30.apríla príslušného kalendárneho roka.
(2) Ministerstvo zdravotníctva v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa §
29 ods. 1písm.b)a c) a § 32ods.2písm.k).
(3) Príslušné ministerstvo podľa § 28ods.2písm.a)štvrtého až ôsmeho bodu v oblasti
odborného vzdelávania a prípravy najmenej raz za štyri roky vypracúva a predkladá rade
vlády odvetvovú koncepciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania,
skupiny povolaní a odborných činností vo svojej pôsobnosti.
3.3. Postup
Dodatočná potreba trhu práce - stav k 15.03.
Dodatočná potreba trhu práce predstavuje súčet nahradzujúceho a expanzného dopytu
po zamestnancoch. Vyjadruje dodatočný dopyt po zamestnancoch v jednotlivých odvetviach,
zamestnaniach a regiónoch, ktorý nebude uspokojený z aktuálne zamestnaných osôb v SR a
jednotlivých regiónov. Uspokojiť ho tak bude možné z pracovných síl prichádzajúcich na trh
práce (absolventi), zo súčasných pracovných síl bez zamestnania (nezamestnaní), alebo z osôb
mimo daného regionálneho členenia (mimo SR, mimo kraj). Keď k dodatočnej potrebe
zamestnancov pripočítame celospoločenskú potrebu fyzických osôb – podnikateľov, získame
ukazovateľ dodatočná potreba pracovných síl.
Dodatočná potreba trhu práce je spracovaná v štruktúre odborov vzdelávania podľa
jednotlivých samosprávnych krajov. Udáva potreby trhu práce v roku ukončenia štúdia
príslušného odboru vzdelávania. Spracované údaje o dodatočnej potrebe trhu práce sú na
národnej úrovni v rámci konzultačných procesov prerokované so zástupcami vecne
príslušných stavovských organizácií a vybraných ministerstiev.
Údaje o dodatočnej potrebe trhu práce vloží regionálny koordinátor ŠIOV do stĺpca
„a“ plánovacej tabuľky pre určovania počtu tried a žiakov prvého ročníka pre šk. rok X / X+1
(viď príloha č. 02)
Verifikovaná dodatočná potreba trhu práce (z toho SDV) - stav k 30.04.

Údaje o dodatočnej potrebe trhu práce sa verifikujú na regionálnej úrovni a pri určovaní
verifikovanej dodatočnej potrebe trhu práce v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja, sa
zohľadňujú aj tieto informácie:
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regionálne špecifiká vyplývajúce z aktuálnych zmien vo vývoji zamestnanosti v jednotlivých
povolaniach v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,
b) informácia zamestnávateľov o očakávanej potrebe trhu práce v systéme duálneho vzdelávania
(ďalej len SDV),
c) informácie úradov práce o stave nezamestnanosti absolventov SŠ v územnej pôsobnosti
samosprávneho kraja podľa odborov vzdelávania,
d) informácia úradov práce o stave celkovej nezamestnanosti podľa odborov vzdelávania,
e) informácia úradov práce o dopyte trhu práce (voľných/dopytovaných pracovných miestach
zamestnávateľov) podľa odborov vzdelávania,
f) informácia o experimentálne overovaných odboroch vzdelávania.
Pre potreby verifikácie potrieb trhu práce sa zriaďuje pracovná skupina (ďalej len „regionálna
platforma“), ktorá je zložená zo:
a) zástupcu zamestnávateľov nominovaného RZ SDV,
b) zástupca úradov práce nominovaného ÚPSVaR SR,
c) zástupca samosprávneho kraja.
Činnosť regionálnej platformy koordinuje a organizačne zabezpečuje jej pracovné stretnutia
regionálny koordinátor ŠIOV, ktorý vedie regionálnu platformu. Verifikácia dodatočnej potreby trhu
práce sa realizuje za účasti spracovateľa údajov o dodatočnej potrebe trhu práce.
Postup pri verifikácii dodatočnej potreby trhu práce:
a)

a) pri verifikácii sa postupuje po odboroch vzdelávania,
b) pri verifikácii je možné v odôvodnených prípadoch navrhnúť aj odbor v ktorom sa

dodatočná potreba neočakáva,
c) údaje o dodatočnej potrebe trhu práce v skupinách odborov 74, 79, 82 a 86 sú len
informačné a pri určovaní verifikovanej potreby trhu práce sa zohľadňuje % podiel
žiakov je stanovený samosprávnym krajom a vyplýva z regionálnej stratégie výchovy
a vzdelávania na stredných školách,
d) pri skupine odborov 82 a 86 sa zohľadňuje aj stanovisko Ministerstva kultúry SR
e) pri skupine odborov 53 sa zohľadňuje aj stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR
f) údaje o dodatočnej potrebe trhu v experimentálne overovaných odboroch vzdelávania
sú len informačné a pri určovaní verifikovanej potreby trhu práce sa zohľadňuje
schválený projekt experimentálneho overovania príslušného odboru vzdelávania,
g) návrhy predkladajú nominovaní regionálni experti (4 hlasy),
h) pri rozpore sa hlasuje,
i) v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas regionálneho koordinátora ŠIOV,
j) navrhované a schválené zmeny sa uvedú do zápisu s uvedením navrhovateľa
a stručným záznamom zdôvodnenia a argumentov.
Údaje o verifikovanej dodatočnej potrebe trhu práce, ktoré boli prerokované a schválené na
pracovnom stretnutí regionálnej platformy vloží regionálny koordinátor ŠIOV do stĺpca „b“ a
„b1“ plánovacej tabuľky pre určovania počtu tried a žiakov prvého ročníka pre šk. rok X /
X+1 (viď príloha č. 02)
3.4. Výstup
Výstupom sú údaje o verifikovanej potrebe trhu práce podľa odborov vzdelávania a ich
zameraní, podľa jednotlivých samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje MPSVaR SR na
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svojom webovom sídle do 30. apríla príslušného kalendárneho roka. Tieto údaje sú vstupným
údajom pre určovanie najvyššieho počtu žiakov I. ročníka v jednotlivých odboroch
vzdelávania a ich zameraniach pre nasledujúci školsky rok.

4. Určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v
jednotlivých odboroch vzdelávania
4.1.Cieľ
Rozpísať rámcovú prognózu novoprijatých žiakov stredných škôl do odborov vzdelávania
a ich zameraní, pri zohľadnení údajov o verifikovanej potrebe trhu práce a regionálnej
stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách.
4.2. Legislatívne východiská
§ 2 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.: 292
/ 2019 Z.z.
(2) Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl a rámcovú
prognózu novoprijatých žiakov stredných škôl zverejňuje ministerstvo na svojom webovom
sídle do 30. apríla kalendárneho roka, ktorý predchádza školskému roku, pre ktorý sa určuje
najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl.
§ 31, zák. č. 61 / 2015 Z.z.
(7) Samosprávny kraj do 31.mája príslušného kalendárneho roka zverejní na svojom
webovom sídle informácie o potrebách trhu práce a o možnostiach odborného vzdelávania
a prípravy v stredných odborných školách vo svojej územnej pôsobnosti.

4.3. Postup
Rozpis prognózy očakávaného počtu žiakov I. ročníka SŠ - stav k 31.05
Rozpis prognózy očakávaného počtu žiakov I. ročníka SŠ do jednotlivých odborov
vzdelávania a ich zameraní sa realizuje komparovaním údajov o dodatočnej potrebe trhu
práce a rámcovej prognózy novoprijatých žiakov stredných škôl. Pri určovaní počtu žiakov

v odboroch vzdelávania a ich zameraniach, sa zohľadňujú najmä tieto vstupy:
a) regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách,
b) analýzy a prognózy o vývoji trhu práce v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,
c) verifikovaná dodatočná potreba trhu práce v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja, ktorú
zverejňuje MPSVaR SR na svojom webovom sídle do 30. apríla príslušného kalendárneho
roka,

d) rámcová prognóza novoprijatých žiakov stredných škôl, ktorú zverejňuje MŠVVaŠ SR
na svojom webovom sídle do 30. apríla príslušného kalendárneho roka, ktorý
predchádza školskému roku, pre ktorý sa určuje najvyšší počet žiakov prvého ročníka
stredných škôl
Rozpis prognózy očakávaného počtu žiakov I. ročníka SŠ do jednotlivých odborov
vzdelávania a ich zameraní realizuje samosprávny kraj na základe konzultácií s vecne
príslušnými stavovskými organizáciami, ako podklad pre informáciu o potrebách trhu práce a
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o možnostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách vo svojej
územnej pôsobnosti.
Údaje o rozpise prognózy očakávaného počtu žiakov I. ročníka SŠ do jednotlivých odborov
vzdelávania a ich zameraní vloží samosprávny kraj do stĺpca „c“ plánovacej tabuľky pre
určovania počtu tried a žiakov prvého ročníka pre šk. rok X / X+1 (viď príloha č. 02)
4.4. Výstup
Výstupom sú údaje o rozpise prognózy očakávaného počtu žiakov I. ročníka SŠ podľa
odborov vzdelávania a ich zameraní, ktoré zverejňuje samosprávny kraj na svojom webovom
sídle do 31.mája príslušného kalendárneho roka. Tieto údaje sú vstupným údajom pre
vypracovanie návrhu na počet žiakov prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory
alebo jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku na
stredné školy v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.
5. Návrh na počet žiakov v jednotlivých odboroch vzdelávania zriaďovateľom resp.
riaditeľom strednej školy (ponuka vzdelávacích kapacít)
5.1. Cieľ
Zistiť ponuku vzdelávacie kapacity strednej školy na pokrytie potrieb trhu práce v rámci
rozpisu rámcovej prognózy novoprijatých žiakov.
5.2. Legislatívne východiská
§ 64, zák. č. 245 / 2008 Z.z.
(2) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy predloží
zriaďovateľovi školy najneskôr do 15.júna návrh počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie
konanie v nasledujúcom školskom roku v členení na jednotlivé študijné odbory alebo
jednotlivé učebné odbory. Zriaďovateľ strednej školy predloží návrhy podľa prvej vety do
30.júna samosprávnemu kraju, do ktorého územnej pôsobnosti stredná škola patrí.
5.3. Postup
Návrh zriaďovateľa SŠ na počet žiakov I. ročníka SŠ (z toho SDV) pre prijímacie konanie
v nasledujúcom školskom roku - stav k 30.06.
Návrh zriaďovateľa SŠ na počet žiakov I. ročníka SŠ (z toho SDV) pre prijímacie
konanie v nasledujúcom školskom roku je vo svojej podstate ponukou vzdelávacích kapacít
strednej školy na pokrytie rozpisu prognózy očakávaného počtu žiakov I. ročníka SŠ do
jednotlivých odborov vzdelávania a ich zameraní.
Údaje o predložených návrhov stredných škôl resp. zriaďovateľov stredných škôl na
počty žiakov 1. ročníkov v učebných a študijných odboroch pre prijímacie konanie v
nasledujúcom školskom roku vloží samosprávny kraj do stĺpca „d“ a „d1“ plánovacej tabuľky
pre určovania počtu tried a žiakov prvého ročníka pre šk. rok X / X+1 (viď príloha č. 02)
5.4. Výstup
Výstupom sú údaje o návrhoch stredných škôl resp. zriaďovateľov stredných škôl (ponuke
vzdelávacích kapacít) na počty žiakov 1. ročníkov v učebných a študijných odboroch pre
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prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku. Tieto údaje sú vstupným údajom pre
určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory
alebo jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku na
stredných školách v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.
6. Určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka pre stredné školy v územnej
pôsobnosti samosprávneho kraja
6.1. Cieľ
Určiť najvyšší počet žiakov v jednotlivých odboroch vzdelávania na jednotlivé stredné školy
v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja, pri zohľadnení údajov o verifikovanej potrebe
trhu práce, rozpisu rámcovej prognózy novoprijatých žiakov stredných škôl do odborov
vzdelávania a ponuky vzdelávacích kapacít SŠ.
6.2. Legislatívne východiská
§ 31, zák. č. 61 / 2015 Z.z.
(2) Samosprávny kraj určuje do 15.novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej
pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé
študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu
pre prijímacie konanie pre príslušný školský rok.
(3) Samosprávny kraj vykonáva pôsobnosť podľa odseku 2 na základe prerokovania so
zriaďovateľmi stredných škôl, odporúčania krajskej rady a v súlade so záväznými kritériami
na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl.
(4) Samosprávny kraj zverejní určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl do 30.
novembra na svojom webom sídle.
(5) Zriaďovateľ strednej školy, príslušná stavovská organizácia, príslušná profesijná
organizácia alebo príslušné ministerstvo podľa § 28 ods.2písm.a) štvrtého až ôsmeho bodu
môže podať žiadosť o preskúmanie určenia počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl.
(6) Žiadosť o preskúmanie určenia počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl možno podať
ministerstvu školstva do 30 dní od zverejnenia podľa odseku 4, ak:
a) ide o študijný odbor alebo učebný odbor s nedostatočným počtom absolventov pre
potreby trhu práce,
b) stredná odborná škola má pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný
odbor uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní s vyšším počtom žiakov podľa §
16ods.2písm.f), ako je určený počet žiakov podľa odseku2, alebo
c) to vyžaduje verejný záujem.
§ 29, zák. č. 61 / 2015 Z.z.
(5) Ministerstvo školstva posudzuje doručené žiadosti o preskúmanie určenia počtu žiakov
prvého ročníka stredných škôl podľa § 31ods.5.Ministerstvo školstva prerokuje úpravu počtu
žiakov prvého ročníka stredných škôl so samosprávnym krajom a zriaďovateľom strednej
školy. Ministerstvo školstva do 31.januára zverejní na svojom webovom sídle upravený počet
žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na
jednotlivé učebné odbory pre stredné školy, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 31ods.6.
(6) Ministerstvo školstva upraví určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl aj z
vlastného podnetu ak zistí, že samosprávny kraj nedodržal záväzné kritériá na určovanie počtu
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žiakov prvého ročníka stredných škôl. Ministerstvo školstva prerokuje úpravu počtu žiakov
prvého ročníka stredných škôl so samosprávnym krajom a zriaďovateľom strednej školy.
Ministerstvo školstva do 31.januára zverejní na svojom webovom sídle upravený počet žiakov
prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na
jednotlivé učebné odbory.
§2 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.: 292
/ 2019 Z.z.
(1) Vstupnými kritériami pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory sú:
a) analýzy a prognózy vývoja na trhu práce,
b) násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl na príslušný
školský rok,
c) rámcová prognóza novo prijatých žiakov stredných škôl na príslušný školský rok,
d) verifikovaná dodatočná potreba trhu práce.
(2) Násobok pred pokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl a rámcovú
prognózu novoprijatých žiakov stredných škôl zverejňuje ministerstvo na svojom webovom
sídle do 30. Apríla kalendárneho roka, ktorý predchádza školskému roku, pre ktorý sa určuje
najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl.
§ 3 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.: 292
/ 2019 Z.z.
1) Všeobecné kritérium a čiastkové kritériá sa vyhodnocujú pre každý študijný odbor a pre
každý učebný odbor príslušnej strednej školy samostatne.
(2) Všeobecné kritérium je koeficient, ktorý určuje, ako sa stredná škola vo všetkých súhrnne
posúdených čiastkových kritériách odlišuje od priemeru všetkých posudzovaných stredných
škôl v príslušnom samosprávnom kraji v posudzovanom študijnom odbore alebo
v posudzovanom učebnom odbore. Vzorec na výpočet koeficientu je uvedený v prílohe č. 1.
(3) Vzorec na výpočet najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka pre každú strednú školu pre
jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory je uvedený v prílohe č. 2.
6.3. Postup
Návrh samosprávneho kraja na najvyšší počet žiakov I. ročníka SŠ pre prijímacie konanie
v nasledujúcom školskom roku, pre rokovanie KR OVP - stav k 15.10.
Samosprávny kraj pri spracovaní návrhu najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka
jednotlivým stredným školám v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja zohľadňuje:

a) regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách,
b) údaje o rozpise prognózy očakávaného počtu žiakov I. ročníka SŠ podľa odborov vzdelávania
a ich zameraní,
c) výstupy konzultačných procesov o počte žiakov pre jednotlivé odbory vzdelávania podľa
jednotlivých stredných škôl so zriaďovateľmi stredných škôl, riaditeľmi stredných škôl a so
zástupcami zamestnávateľov,
d) vyhodnotenie stanovených kritérií pre každý študijný odbor a pre každý učebný odbor
príslušnej strednej školy samostatne.

Návrh samosprávneho kraja na najvyšší počet žiakov I. ročníka SŠ pre prijímacie konanie
v nasledujúcom školskom roku pre rokovanie KR OVP je podkladom pre členov KR OVP.
Členovia KR OVP vyjadrujú svoje stanoviská, pripomienky a návrhy na základe materiálov,
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ktoré samosprávny kraj pripraví pre rokovanie KR OVP. Pre kvalifikované posúdenie
predloženého návrhu sú nevyhnutné aj tieto údaje:
a) dodatočnej potrebe trhu práce,
b) verifikovanej dodatočnej potrebe trhu práce (z toho SDV),
c) prognóze očakávaného počtu žiakov,
d) rozpise prognózy očakávaného počtu žiakov,
e) návrhu SŠ resp. zriaďovateľa SŠ na počet žiakov I. ročníka SŠ (z toho SDV) pre
prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku.
Dôležitý je tiež dostatočný časový priestor na konzultačné procesy a posudzovanie
predloženého materiálu pred rokovaním KR OVP. Na základe uvedeného bol pre spracovanie
návrhov do plánovacej tabuľky stanovený termín do 15. októbra
Údaje o návrhu samosprávneho kraja na najvyšší počet žiakov I. ročníka SŠ pre
prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku vloží samosprávny kraj do stĺpca „e“
plánovacej tabuľky pre určovania počtu tried a žiakov prvého ročníka pre šk. rok X / X+1
(viď príloha č. 02)
Určený najvyšší počet žiakov I. ročníka SŠ pre prijímacie konanie v nasledujúcom
školskom roku po prerokovaní v KR OVP - stav k 15.11.
Po prerokovaní návrhu samosprávneho kraja na najvyšší počet žiakov I. ročníka SŠ
pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku na zasadnutí KR OVP a jeho
odporučení na schválenie predsedovi samosprávneho kraja samosprávny kraj určí do 15.
novembra najvyšší počet žiakov I. ročníka SŠ pre prijímacie konanie v nasledujúcom
školskom roku.
Údaje o určení najvyššieho počtu žiakov I. ročníka SŠ pre prijímacie konanie
v nasledujúcom školskom roku vloží samosprávny kraj do stĺpca „f“ plánovacej tabuľky pre
určovania počtu tried a žiakov prvého ročníka pre šk. rok X / X+1 (viď príloha č. 02)
Určený najvyšší počet žiakov I. ročníka SŠ pre prijímacie konanie v nasledujúcom
školskom roku - stav k 30.11.
Určený najvyšší počet žiakov I. ročníka SŠ pre prijímacie konanie v nasledujúcom
školskom roku, samosprávny kraj zverejní do 30. novembra na svojom webom sídle. Najvyšší
počet žiakov pre každú strednú školu v členení na jednotlivé študijné odbory a jednotlivé
učebné odbory zverejňuje samosprávny kraj v tabuľke upravenej podľa prílohy č. 3
k vyhláške MŠVVaŠ SR č.: 292 / 2019 Z.z.
Údaje najvyššom počte žiakov I. ročníka SŠ pre prijímacie konanie v nasledujúcom
školskom roku vloží samosprávny kraj do stĺpca „g“ plánovacej tabuľky pre určovania počtu
tried a žiakov prvého ročníka pre šk. rok X / X+1 (viď príloha č. 02)
Najvyšší počet žiakov I. ročníka SŠ pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku
po úprave MŠVVaŠ SR - stav k 31.01
MŠVVaŠ SR posudzuje doručené žiadosti zriaďovateľa strednej školy, vecne
príslušnej stavovskej organizácia alebo profesijnej organizácie, alebo príslušného ministerstva
o preskúmanie určenia počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl. MŠVVaŠ SR môže
upravíť určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl aj z vlastného podnetu.
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MŠVVaŠ SR prerokuje úpravu počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl so
samosprávnym krajom a zriaďovateľom strednej školy.
MŠVVaŠ SR do 31.januára zverejní na svojom webovom sídle upravený počet žiakov
prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na
jednotlivé učebné odbory.
Údaje najvyššom počte žiakov I. ročníka SŠ pre prijímacie konanie v nasledujúcom
školskom roku vloží regionálny koordinátor ŠIOV do stĺpca „h“ plánovacej tabuľky pre
určovania počtu tried a žiakov prvého ročníka pre šk. rok X / X+1 (viď príloha č. 02)
6.4. Výstup
Výstupom je informácia o najvyššom počte žiakov pre každú strednú školu v členení na
jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory určenom samosprávnym krajom
a údaje o záväznom najvyššom počte žiakov pre každú strednú školu v členení na jednotlivé
študijné odbory a jednotlivé učebné odbory upravenom MŠVVaŠ SR.
7. Riadenie a koordinácia procesov a ich vyhodnocovanie na národnej úrovni
Do procesu zisťovania potrieb trhu práce a určovania najvyššieho počtu žiakov I.
ročníka SŠ pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku vstupujú na národnej
úrovni:
a) ústredné orgány štátnej správy
b) samosprávne kraje,
c) stavovské organizácie a profesijné organizácie,
d) združenia odborových zväzov.
Na regionálnej úrovni:
a) samosprávny kraj,
b) okresný úrad v sídle kraja,
c) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v sídle kraja,
d) regionálne komory stavovských organizácií, profesijné organizácie a zamestnávatelia,
ktorí prispievajú k rozvoju regionálnej zamestnanosti,
e) zástupcovia zamestnancov,
f) zriaďovatelia stredných škôl v samosprávnom kraji.
Ich kompetencie v tomto procese upravujú všeobecne záväzné právne predpisy a jednotlivé
etapy procesu vyžadujú ich vzájomnú spoluprácu.
V záujme efektívnosti týchto procesov je nevyhnutné ich riadenie a koordinácia na
regionálnej i národnej úrovni.
Dôležitým súčasťou procesu je zber dát, ich spracovanie, analýza a vyhodnocovanie,
tak aby mohli byť prijaté účinné opatrenia na skvalitnenie a zefektívnenie procesu zisťovania
potrieb trhu práce a určovania najvyššieho počtu žiakov I. ročníka SŠ pre prijímacie konanie
v nasledujúcom školskom roku na regionálnej i národnej úrovni.
Zabezpečenie podmienok pre spracovanie štatistických údajov, ktoré sú potrebné pre
určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory
alebo jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu v územnej
pôsobnosti samosprávneho kraja a ich uplatnení na trhu práce vyžaduje prístup a možnosť
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selektívneho spracúvania štatistických údajov o školách, učebných a študijných odboroch a
žiakoch, v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja a v rámci slovenskej republiky. Ide
predovšetkým o tieto údaje:
1) Sieť stredných škôl k 15.09. s možnosťou selekcie podľa:

a) zriaďovateľov ( samosprávny kraj, okresný úrad, súkromné, cirkevné a elokované pracoviská
stredných škôl z iných samosprávnych krajov)

b) jednotlivých učebných a študijných odborov (kód odboru vzdelávania, prvé dva znaky
kódu odboru vzdelávania a piaty znak kódu odboru vzdelávania)
2) Počet žiakov stredných škôl v jednotlivých ročníkoch podľa stavu k 15.09. s možnosťou
selekcie podľa:
a) stredných škôl
b) novoprijatých žiakov
c) ročníkov
d) absolventov
e) jednotlivých učebných a študijných odborov (kód odboru vzdelávania, prvé dva znaky
kódu odboru vzdelávania a piaty znak kódu odboru vzdelávania)
3. Demografický vývoj populácie k 15.09.:
a) počet žiakov základných škôl podľa jednotlivých ročníkov (1. až 9.) v územnej pôsobnosti
samosprávneho kraja v členení podľa okresov
b) počet detí vo veku 1 až 6 rokov v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja v členení podľa
okresov

4. Údaje priebehu procesu určovania počtu žiakov I. ročníka stredných škôl:
a) Dodatočná potreba trhu práce - stav k 15.03.
b) Verifikovaná dodatočná potreba trhu práce (z toho SDV) - stav k 30.04.
c) Rozpis prognózy očakávaného počtu žiakov I. ročníka SŠ - stav k 31.05.
d) Návrh zriaďovateľa SŠ na počet žiakov I. ročníka SŠ (z toho SDV) pre prijímacie
konanie v nasledujúcom školskom roku - stav k 30.06.
e) Návrh samosprávneho kraja na najvyšší počet žiakov I. ročníka SŠ pre prijímacie
konanie v nasledujúcom školskom roku, pre rokovanie KR OVP - stav k 15.10.
f) Určený najvyšší počet žiakov I. ročníka SŠ pre prijímacie konanie v nasledujúcom
školskom roku po prerokovaní v KR OVP - stav k 15.11
g) Určený najvyšší počet žiakov I. ročníka SŠ pre prijímacie konanie v nasledujúcom
školskom roku - stav k 30.11.
h) Upravený (MŠVVaŠ SR) najvyšší počet žiakov I. ročníka SŠ pre prijímacie konanie
v nasledujúcom školskom roku - stav k 31.01
i) Skutočný počet novoprijatých žiakov I. ročníka (z toho SDV) podľa jednotlivých škôl
a jednotlivých odborov vzdelávania - stav k 15.09.
j) Skutočný počet novoprijatých žiakov I. ročníka (z toho SDV) podľa jednotlivých škôl
a jednotlivých odborov vzdelávania - stav k 31.01.

Proces je sledovaný v plánovacej tabuľke za každý samosprávny kraj osobitne a v sumárnej tabuľke za
SR.
5. Údaje o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce:
a) počet absolventov stredných škôl podľa odborov vzdelávania a stredných škôl k 31.09
b) počet absolventov stredných škôl podľa odborov vzdelávania a stredných škôl v SDV k 31.09.
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c) uplatnenie absolventov k 31.12. v nasledovnej štruktúre:
 absolvent nastúpil do pracovného pomeru v povolaní na ktoré sa pripravoval (v SDV je
vhodné monitorovať či absolvent nastúpil do pracovného pomeru k zamestnávateľovi
s ktorým mal uzatvorenú učebnú zmluvu),
 absolvent nastúpil do pracovného pomeru v príbuznom povolaní,
 absolvent nastúpil do pracovného pomeru v inom povolaní,
 absolvent pokračuje v štúdiu na VŠ v nadväzujúcom odbore,
 absolvent pokračuje v štúdiu na VŠ v inom odbore,
 absolvent je vedený v evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce,
 absolvent je dobrovoľne nezamestnaný,
 absolvent opustil SR,
 iné.

5. Spracovanie výstupov z procesu určovania počtu žiakov prvého ročníka SŠ, ich vývoja
počas prípravy a uplatnenia absolventov na trhu práce:
Pre spracovanie podkladov je ďalej potrebné zabezpečiť:
a) Možnosti prepojenia databázy štatistických údajov MPSVaR SR (ÚPSVaR)
o potrebách trhu práce a údajov o uplatnení absolventov na trhu práce so štatistickými
údajmi MŠVVaŠ SR (RIS, CVTI, ŠVS) o procese určovania najvyššieho počtu žiakov
I. ročníkov SŠ, počtoch žiakov SŠ a absolventov SŠ:
i. párovaním cez kód odboru vzdelávania a kód povolania
ii. párovaním cez rodné číslo žiaka a IČO zamestnávateľa.
b) Úpravu zberu údajov od relevantných partnerov do databázy štatistických údajov
(ÚPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, samosprávny kraj, zamestnávatelia. zriaďovatelia a
riaditelia stredných škôl).
c) Softvérový nástroj na sledovanie, spracovanie údajov a vyhodnocovanie v procese
určovania počtu žiakov I. ročníkov, vývoja počtu žiakov v procese OVP a ich
uplatnenie na trhu práce.
Zástupcovia ÚPSVaR upozornili na problém súvisiaci s poskytovaním niektorých údajov
tretej osobe (GDPR) a odporučili zabezpečiť MŠVVaŠ (RIS) priamy prístup k databáze
týchto údajov prostredníctvom informačného systému centrálnej správy referenčných údajov
(bližšie informácie www.itapa.sk).
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Príloha č.: 01
Harmonogram procesov určovania najvyššieho počtu žiakov I. ročníka SŠ na šk.
rok X / X + 1
Rok
X-2

Termín
X. až XII.

X-1

do 28.02
do 10.03.
do 10.03.
10.03

do
15.03.
do 5 dní

od 15.03.
do 31.03.

od 01.04.
do 20.04.

do
30.04.
do 5 dní

Úloha
zber dát pre spracovanie dodatočnej
potreby trhu práce a konzultačné
procesy
spracovať údaje o dodatočnej potrebe
trhu práce
konzultačné procesy k údajom o
dodatočnej potrebe trhu práce
konzultačné procesy k údajom o
dodatočnej potrebe trhu práce
prerokovať na národnej úrovni údaje o
dodatočnej potrebe trhu práce na
pracovnom stretnutí so zástupcami
vecne príslušných stavovských
organizácií a vybraných ministerstiev
spracovať údaje o dodatočnej potrebe
trhu práce v štruktúre odborov
vzdelávania (údaje za SR, samosprávny
kraj a regióny samosprávneho kraja)
určiť dodatočnú potrebu trhu práce v
štruktúre odborov vzdelávania (údaje
za SR, samosprávny kraj a regióny
samosprávneho kraja)
vložiť údaje o dodatočnej potrebe trhu
práce v roku ukončenia štúdia do stĺpca
"a" plánovacej tabuľky
konzultačné procesy k verifikácii
(aktualizácii) údajov o dodatočnej
potrebe trhu práce na regionálnej
úrovni
verifikovať na regionálnej úrovni
dodatočnú potrebu trhu práce na
pracovných stretnutiach členov
regionálnej platformy podľa
dohodnutého harmonogramu stretnutí
zverejniť na svojom webovom sídle
verifikované dodatočné potreby trhu
práce v štruktúre odborov vzdelávania
a ich zameraní
vložiť údaje o verifikovanej dodatočnej
potrebe trhu práce (a SDV) do stĺpcov
"b" a "c" plánovacej tabuľky

Zodpovedný
MPSVaR SR

Určené pre
zamestnávateľov

MPSV a R SR

MPSV a R SR

MPSV a R SR

stavovské
organizácie
vybrané
ministerstvá
stavovské
organizácie
a vybrané
ministerstvá

MPSV a R SR
MPSV a R SR

MPSV a R SR

MPSV a R SR

MPSV a R SR

členom
regionálnej
platformy

ŠIOV

zber dát

ŠIOV

členov
regionálnej
platformy

ŠIOV

členov
regionálnej
platformy

MPSV a R SR

samosprávne
kraje

ŠIOV

zber dát
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zverejniť na svojom webovom sídle
násobok predpokladaného počtu
žiakov posledného ročníka základných
do 30.04 škôl a rámcovú prognózu novoprijatých
žiakov na stredné školy na školský rok
2021 /2022 pre každý samosprávny
kraj
spracovať návrh rozpisu rámcovej
prognózy novoprijatých žiakov na
do 15.05.
stredné školy do odborov vzdelávania
a ich zameraní
prerokovať s členmi regionálnej
platformy návrh rozpisu rámcovej
prognózy novoprijatých žiakov na
stredné školy do odborov vzdelávania
a ich zameraní
prerokovať návrh rozpisu rámcovej
prognózy novoprijatých žiakov na
do 27.05. stredné školy do odborov vzdelávania
a ich zameraní jednotlivých odboroch
vzdelávania v KR pre OVP
zverejniť na svojom webovom sídle
informáciu o návrhu rozpisu rámcovej
31.05.
prognózy novoprijatých žiakov na
stredné školy do odborov vzdelávania
a ich zameraní
vložiť údaje o rozpise prognózy
očakávaného počtu žiakov , ktorí budú
do 5 dní prijatí do I. ročníka v jednotlivých
odboroch vzdelávania do stĺpca "d"
plánovacej tabuľky
predložiť zriaďovateľovi školy návrh
počtu žiakov (z toho v SDV) I. ročníka
do 15.06. pre prijímacie konanie v nasledujúcom
školskom roku v členení na jednotlivé
odbory vzdelávania a ich zamerania
predložiť návrhy návrh počtu žiakov (z
toho v SDV) I. ročníka pre prijímacie
konanie v nasledujúcom školskom roku
do
v členení na jednotlivé odbory
30.06.
vzdelávania
a ich
zamerania
samosprávnemu kraju, do ktorého
územnej pôsobnosti stredná škola patrí
vložiť údaje návrhu počtu žiakov (z toho
v SDV) I. ročníka pre prijímacie konanie
do 5 dní
v nasledujúcom školskom roku do stĺpca
"e" a "f" plánovacej tabuľky

MŠVVaŠ SR

samosprávne
kraje

samosprávny
kraj

členov KR OVP

samosprávny
kraj

členov regionál nej platformy

samosprávny
kraj
KR OVP.
samosprávny
kraj

zriaďovateľov
a riaditeľov SŠ,

samosprávny
kraj

zber dát

riaditeľ SŠ

zriaďovateľa SŠ

zriaďovateľ
SŠ

samosprávne
kraje

samosprávny
kraj

zber dát
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konzultačné procesy k zabezpečeniu
OVP v odboroch vzdelávania s nízkou
do
potrebou trhu práce v jednotlivých VÚC
31.07.
(určenie školy s celoslovenskou
pôsobnosťou)
konzultačné procesy o počte žiakov pre
jednotlivé odbory vzdelávania podľa
jednotlivých SŠ
spracovať návrh najvyššieho počtu
žiakov I. ročníka pre každú strednú
do
školu vo svojej územnej pôsobnosti v
15.10.
členení na jednotlivé študijné odbory
alebo na jednotlivé učebné odbory
vložiť údaje o najvyššom počte žiakov
prvého ročníka v členení na jednotlivé
do 10 dní
odbory vzdelávania a školy do stĺpca "g"
plánovacej tabuľky
konzultačné procesy k aktualizácii
návrhu najvyššieho počtu žiakov I.
od 15. do ročníka pre každú strednú školu vo
31.10.. svojej územnej pôsobnosti v členení na
jednotlivé študijné odbory alebo na
jednotlivé učebné odbory
pracovné stretnutie členov regionálnej
pred KR
platformy
OVP

od 01.11.
do 15.11.

do 10 dní

do
15.11.

do
30.11.
do 10 dní

prerokovať a odporučiť pre každú
strednú školu vo svojej územnej
pôsobnosti návrh najvyššieho počtu
žiakov I. ročníka v členení na jednotlivé
študijné odbory alebo na jednotlivé
učebné odbory
vložiť údaje o odporučenom najvyššom
počte žiakov I. ročníka v členení na
jednotlivé odbory vzdelávania a školy do
stĺpca "h" plánovacej tabuľky
určiť pre každú strednú školu vo svojej
územnej pôsobnosti najvyšší počet
žiakov I. ročníka v členení na jednotlivé
študijné odbory alebo na jednotlivé
učebné odbory
zverejniť na svojom webovom sídle
určený najvyšší počet žiakov I. ročníka
v členení na jednotlivé študijné odbory
alebo na jednotlivé učebné odbory
vložiť zverejnené údaje o najvyššom
počte žiakov I. ročníka do stĺpca "i"

MŠVV a Š SR
RV pre OVP
samosprávny
kraj

zriaďovateľov SŠ,
členov KR OVP

samosprávny
kraj
členov KR OVP

samosprávny
kraj

zber dát

ŠIOV
členov
regionálnej
platformy
ŠIOV

členov
regionálnej
platformy

KR pre OVP
predsedu
samosprávneho
kraja

samosprávny
kraj
samosprávny
kraj

samosprávny
kraj
samosprávny
kraj

zber dát
predsedu
samosprávneho
kraja
samosprávny
kraj
zriaďovateľov a
riaditeľov SŠ,

zber dát
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plánovacej tabuľky
X
posudzovať doručené žiadosti o
preskúmanie určenia počtu žiakov I.
ročníka stredných škôl a prerokovať
úpravu počtu žiakov I. ročníka stredných
škôl
zverejniť na svojom webovom sídle
upravený počet žiakov I. ročníka v
do
dennej forme štúdia v členení na
31.01.
jednotlivé študijné odbory alebo na
jednotlivé učebné odbory
aktualizovať údaje o počte žiakov do
do 5 dní
stĺpca "j" plánovacej tabuľky
odoslať prihlášky na SŠ na štúdium v
odboroch , ktoré nevyžadujú overenie
do 20.04.
špeciálnych schopností, zručností alebo
nadania
prijímanie žiakov na vzdelávanie na SŠ v
súlade s ustanoveniami zákona č. 245 /
2008 Z.z.
zber štatistických údajov stredných škôl
zverejniť na svojom webovom sídle
informáciu o skutočnom počte
do
novoprijatých žiakov I. ročníka podľa
jednotlivých škôl a jednotlivých
15.10.
odborov vzdelávania (z toho SDV) k
15.09.
vložiť údaje o skutočnom počte
novoprijatých žiakov prvého ročníka k
do 5 dní 15.09. v členení na jednotlivé odbory
vzdelávania a školy (z toho SDV) do
stĺpcov "k" a "l" plánovacej tabuľky
X+1
spracovať štatistické údaje o skutočnom
počte žiakov v SDV prvého ročníka k
31.01. v členení na jednotlivé odbory
vzdelávania a školy v súhrnnom
31.01.
prehľade podľa skupín učebných a
študijných odborov a podľa jednotlivých
odborov vzdelávania
vložiť údaje o skutočnom počte žiakov
prvého ročníka k 15.09. v členení na
do 10 dní jednotlivé odbory vzdelávania a školy (z
toho SDV) do stĺpcov "m" a "n"
plánovacej tabuľky

MŠVV a Š SR

zriaďovateľov SŠ,
S a PO alebo
ministerstvo

MŠVV a Š SR

zriaďovateľov a
riaditeľov SŠ,

ŠIOV

zber dát

ZŠ

SŠ

SŠ

uchádzačov
o štúdium na SŠ

SŠ
CVTI

CVTI
samosprávnym
krajom

ŠIOV

zber dát

ŠIOV

členom národnej
platformy

ŠIOV

zber dát

Spracoval: Ing. Pavel Korbas
Senec 30.11.20
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