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Úvod 

 

Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 o strednej škole sa v školskom roku 2022/2023 spracováva 

prostredníctvom rezortného informačného systému (ďalej len RIS).  

Vykazujúce jednotky - všetky školy, ktoré poskytujú stredné vzdelanie (gymnáziá, stredné 

odborné školy, konzervatóriá, stredné športové školy, špeciálne stredné školy) - vyplnia výkaz podľa 

stavu k 15.09. prostredníctvom aplikácie http://crinfo.iedu.sk/RISPortal  v termíne  od 15. 09. do 30. 09. 

2022. 

Vyplnený výkaz musí byť najneskôr do 30. 09. 2022 na CRINFO v stave odoslaný. 

 
Pokyny pre vyplnenie jednotlivých údajov z výkazu v školskom informačnom systéme aSc 

Agenda a eŠkola sú prístupné  

 

pre výkaz o škole  na https://crinfo.iedu.sk/vykazy/V2/V2_01;   

pre zamestnancov na https://crinfo.iedu.sk/vykazy/V_ZAM/V_ZAM . 

 

Vzor výkazu je prístupný na stránke a metodické pokyny k obsahovej stránke výkazu  

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-skol-

msvvs-sr/skolmsvvs-sr-2-01.html?page_id=10017  

Súbory na stiahnutie:  SV2_RIS.PDF a SMER2 (WORD, PDF). 
 

Obsah 

Evidenčný počet zamestnancov (fyzické osoby) 

Študujúci v ostatných formách štúdia organizovaných školou 

   získanie nižšieho stredného vzdelania 

  štúdium jednotlivých predmetov (môžu organizovať len konzervatóriá) 

  rekvalifikačné kurzy 

Veková štruktúra študujúcich vo vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania a štúdia 

jednotlivých predmetov 

Vyučovanie vybraných predmetov v dennej forme štúdia 

Dopĺňajúce ukazovatele 

   učebne 

   triedy a žiaci v 2. zmene 

Dodatok za predchádzajúci školský rok 

  štipendiá 

   školy v prírode 

Triedy podľa ročníkov 

Žiaci učiaci sa cudzí jazyk 

Národnosť žiakov so štátnym občianstvom SR 

Žiaci iného štátneho občianstva - cudzinci podľa štátnej príslušnosti, druhu pobytu v SR a  ročníka 

Žiaci (študujúci), novoprijatí podľa jednotlivých foriem, druhu, dĺžky a odborov štúdia 

Veková štruktúra žiakov (študujúcich), novoprijatých  

 

 

http://crinfo.iedu.sk/RISPortal
https://crinfo.iedu.sk/vykazy/V2/V2_01
https://crinfo.iedu.sk/vykazy/V_ZAM/V_ZAM
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-sr/skolmsvvs-sr-2-01.html?page_id=10017
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-sr/skolmsvvs-sr-2-01.html?page_id=10017
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VÝKAZ ŠKOL (MŠVVŠ SR) 2 - 01 

O STREDNEJ ŠKOLE 

 

 

Oddiel I. Evidenčný počet zamestnancov (fyzické osoby)  
 

V rámci aplikácie na CRINFO sa oddiel  bude vypĺňať samostatne vo výkaze Zamestnanci 

 

Údaje sa uvádzajú za všetky organizačné zložky, elokované pracoviská ap. na kmeňovej škole 

spolu. Budú prevzaté automaticky z RIS pre všetky riadky a stĺpce výkazu. 

Spojená škola s rôznymi úrovňami vzdelania (ZŠ a gymnázium, ŠZŠ a praktická škola resp. OU 

ak je spojené s inou špeciálnou SŠ) rozdelí počty zamestnancov proporcionálne podľa počtu žiakov alebo 

podľa iného kľúča na jednotlivé  kategórie - podkategórie za svoje súčasti, pričom riaditeľ školy bude len 

jeden. 

Vo výkaze sa nesledujú údaje za zamestnancov školy, ktorých hlavnou pracovnou náplňou sú 

aktivity mimo vyučovania. Napr. zamestnanci, ktorí pôsobia v školskom internáte vo funkcii 

vychovávateľov, pomocných vychovávateľov, asistentov vychovávateľov, inštruktorov telesnej výchovy 

sa uvedú na výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 19-01 o školskom internáte. Od roku 2009/2010 aj špeciálne 

stredné školy internátne vyplnia údaje o ubytovaných žiakoch a zamestnancoch školského internátu vo 

výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 19-01. Podobne tréneri športových škôl (tried)  sa uvedú na výkaze Škol 

(MŠVVŠ SR) 26-01 o športovej škole, športovej triede. 

 

Všetky údaje za zamestnancov sú vrátane zamestnancov na dohodu. 

 

Za učiteľov na ustanovený pracovný čas, sa považujú tí, ktorí majú na škole hlavný pracovný 

pomer na plný alebo minimálne znížený úväzok (znížený najviac o 1/3 hodín).  

Za učiteľov na kratší pracovný čas sa považujú učitelia s čiastočným úväzkom (menším ako 2/3 

hodín).  

Učitelia všeobecno-vzdelávacích alebo odborných predmetov sa rozlišujú podľa toho, aký 

predmet učia (všeobecno-vzdelávací, odborný) a nie podľa aprobácie, ktorú majú.  Učiteľ, ktorý vyučuje 

súčasne všeobecno-vzdelávacie aj odborné predmety bude vo výkaze započítaný len raz v predmete 

s vyšším rozsahom vyučovacích hodín. 

Kariérový poradca – uvedie sa počet zamestnancov, ktorí vykonávajú kariérovú  pozíciu 

špecialistu z celkového počtu zamestnancov. 

Majstri odbornej výchovy vrátane hlavných majstrov sa uvedú, ak sú zamestnancami školy. 

Vedúci miestne odlúčených pracovísk teoretického alebo praktického vyučovania sa uvedú podľa 

príslušnosti ku kategórii pedagogických zamestnancov ako majstri OV  alebo ako učitelia.  

Výchovný poradca – uvedie sa počet zamestnancov, ktorí vykonávajú pozíciu špecialistu 

z celkového počtu zamestnancov. 

Školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa je potrebné uviesť,  len ak je 

zamestnancom školy.  

Pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami môže 

pôsobiť aj pedagogický asistent učiteľa. Je to pedagogický zamestnanec, ktorý sa podieľa na utváraní 

podmienok nevyhnutných na prekonávanie najmä jazykových, zdravotných a sociálnych bariér žiaka pri 

zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Nepatrí sem osobný asistent žiaka s postihnutím. 

 

Iní odborní zamestnanci - podľa § 23 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

odborní zamestnanci vykonávajú činnosť v kategórii: 

a) psychológ a školský psychológ,  

b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, 

c) kariérový poradca,  

d) logopéd a školský logopéd,  

e) liečebný pedagóg, 

f) sociálny pedagóg. 
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Oddiel II. Študujúci v ostatných formách štúdia organizovaných školou 

 

V oddiele II. sa uvádza počet tried (kurzov), študujúcich spolu a z toho ženy v ostatných formách štúdia: 

 za predchádzajúci školský rok - počet študujúcich, ktorí úspešne absolvovali štúdium v príslušnej 

forme štúdia za obdobie od 15. 09. minulého roka  do 14. 09. sledovaného roka. Polia je potrebné 

zadať prostredníctvom web aplikácie, 

 za aktuálny školský rok - počet zapísaných študujúcich k 15. 09. v príslušnej forme štúdia. Polia 

budú prevzaté automaticky z RIS. 

V prípade, že počet účastníkov v príslušnej forme štúdia je menší ako 5 osôb, počet tried (kurzov) nemusí 

byť uvedený, resp. ak je počet účastníkov 5 a viac je potrebné, aby bol uvedený aj počet tried (kurzov). 

 

Získanie nižšieho stredného vzdelania  

Pre žiakov, ktorí nezískali nižšie stredné vzdelanie v ZŠ, môže stredná odborná škola organizovať 

vzdelávanie na získanie tohto stupňa vzdelania. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky vydá 

stredná odborná škola žiakovi vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania. 

 Neuvádzajú sa tu žiaci 1.-4. ročníka v 8-ročnom štúdiu, lebo 8-ročné štúdium nie je osobitou 

formou vzdelávania - „vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania končiace komisionálnou 

skúškou“. 

 

Štúdium jednotlivých predmetov – vypustené zo školského zákona v roku 2013. Môžu ho organizovať 

len konzervatóriá pre študentov, ktorí sa učia hru na jednotlivé hudobné nástroje. 

 

Rekvalifikačné kurzy  – sú kurzy určené osobám so záujmom pracovať v príslušnom odbore. Vzdelávací 

program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Absolvent získa 

osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu, ktoré ho oprávňuje požiadať o overenie odbornej 

spôsobilosti v danom odbore  a získať tak osvedčenie o úplnej kvalifikácii. 

Osvedčenie o úplnej kvalifikácii slúži predovšetkým ako doklad, na základe ktorého môže osoba 

požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia v danom odbore. 

Kurzy sú zvyčajne organizované a financované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

 

Oddiel III. Veková štruktúra študujúcich vo vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania a  

štúdia jednotlivých predmetov 

 

Oddiel III. má priamu nadväznosť na oddiel II. Uvádza sa počet študujúcich (žien) v príslušných 

formách štúdia podľa dosiahnutého veku za predchádzajúci školský rok. 

Študujúci je zaradený do príslušného riadku podľa veku. Študujúci, ktorý v čase zisťovania ešte 

nedosiahol daný vek (narodil sa napr. v novembri), ale dosiahne ho do konca roka, bude uvedený v riadku 

s vekom, aký dosiahne do 31. decembra. 

Údaje za predchádzajúci školský rok je potrebné zadať prostredníctvom web aplikácie, za aktuálny 

školský rok budú prevzaté automaticky z RIS. 

 

KONTROLA 

Nadväznosť na oddiel II. 

R0201 S2 = R0319 S1 

R0201 S3 = R0319 S2 

R0201 S5 = R0319 S3 

R0201 S6 = R0319 S4 

R0202 S2 = R0319 S5 

R0202 S3 = R0319 S6 

R0202 S5 = R0319 S7 

R0202 S6 = R0319 S8 
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Oddiel  IV. Vyučovanie vybraných predmetov v dennej forme štúdia 

 

Údaje budú prevzaté automaticky z RIS. 

 

Uvádzajú sa počty žiakov učiacich sa vybrané predmety v rámci povinných a povinne voliteľných 

hodín. Neuvádzajú sa žiaci učiaci sa vybrané predmety v rámci nepovinného  vyučovania. 

Náboženstvo (cirkevné školy), náboženská výchova - v prípade, že v rámci vyučovania náboženskej 

výchovy nie je možné presne stanoviť, o ktoré náboženstvo sa jedná (žiaci získavajú znalosti o rôznych 

druhoch náboženstva) alebo príslušné náboženstvo nie je uvedené v riadkoch 0401 až 0405, údaje sa 

prevezmú do riadku 0406. 

Náboženská výchova sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v alternácii s etikou, etickou 

výchovou (riadok 0407). Výnimkou môžu byť špeciálne školy pre žiakov s poruchami správania. 

 

V riadkoch 0417 a 0418 sa uvádza vyučovanie „mŕtvych jazykov“ – latinský jazyk, hebrejský jazyk 

a pod.  

 

 

 

Oddiel V. Dopĺňajúce ukazovatele 
 

Údaje budú prevzaté automaticky z RIS. 

 

Riadok 0501 - celkový počet učební používaných školou. Za učebňu sa považuje miestnosť v školskej 

budove alebo inde, v ktorej sa pravidelne vyučuje, aj keď len počas prechodného obdobia. Do počtu 

učební sa nezapočítavajú telocvične, laboratóriá, dielne, ale započítavajú sa sem odborné učebne 

(posluchárne), ako je kresliareň, odborná učebňa fyziky, chémie a pod., kde je možné normálne vyučovať 

všetky predmety. 

Riadok 0502 - (z riadku 0501) odborné učebne – kresliareň, učebňa fyziky, chémie, výpočtovej techniky, 

učebňa jazykov a pod.. 

Riadok 0503 - (z riadku 0501) učebne v nevyhovujúcom stave, ktoré nezodpovedajú zdravotným a 

hygienickým predpisom (napr. tmavé, vlhké, hlučné a pod.). 

Riadok 0504 a 0505 - 2. zmena sa týka len žiakov, ktorí musia chodiť na celé vyučovanie poobede, 

pretože škola má nedostatok učební. Netýka sa vyučovania: 

 pri ktorom majú žiaci vyučovanie v dopoludňajších hodinách a časť vyučovania v popoludňajších 

hodinách 

 vyučovania každý druhý týždeň, kedy sa striedajú triedy na vyučovaní (jeden týždeň) a na 

odbornom výcviku (druhý týždeň) 

 

 

Oddiel VI. Dodatok za predchádzajúci školský rok 
 

Údaje budú prevzaté automaticky z RIS. 

 

Riadok 0601 - štipendiá – uvedú sa všetky druhy štipendií - sociálne, prospechové, motivačné, 

mimoriadne štipendiá a pod. Priemerný počet štipendistov sa vypočíta tak, že sa súčet mesačných počtov 

štipendistov za jednotlivé mesiace predchádzajúceho školského roka vydelí 10 mesiacmi. Priemerný 

počet štipendistov sa vykazuje na jedno desatinné miesto.  

Riadok 0602 – z celkového počtu štipendistov, len štipendisti poberajúci motivačné štipendiá. Motivačné 

štipendium sa uhrádza z prostriedkov fyzickej alebo právnickej osoby, pre ktorú sa žiak pripravuje na 

povolanie. Pri určovaní jeho výšky sa prihliada na dosiahnutý prospech a pravidelnú účasť na výchove 

a vzdelávaní. 

V riadku 0603 uvedie sa súčet vyplatených štipendií v eurách (€)  za celý predchádzajúci školský rok (na 

2 desatinné miesta).  

V riadku 0604 uvedie sa z celkovej sumy (z riadku 0603), výšku vyplatených motivačných štipendií 

v eurách (€). 
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PRÍKLAD: Jeden žiak poberá sociálne štipendium mesačne vo výške 30,- €. V januári bolo vyplatené 5 

žiakom prospechové štipendium á 17,- € (spolu 85,- €) a v júni 4 žiakom po 20,- € (spolu 80,- €). Okrem 

toho v máji bolo vyplatené 3 žiakom mimoriadne štipendium á 23,- € (spolu 69,- €).  

 

Mesiac IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. priemerný počet 

štipendistov 

 

R0601 = 2,2 

Počet štipendistov 

sociálne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

prospechové     5     4 

mimoriadne         3  

spolu 1 1 1 1 6 1 1 1 4 5 22  / 10 mesiacov = 2,2 

Vyplatená čiastka v € 

sociálne 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 

prospechové     85     80 165 

mimoriadne         69  69 

spolu 30 30 30 30 115 30 30 30 99 110 R0603 = 534 

 

Riadok 0605 a 0606 - školy v prírode vyplnia len školy s 8-ročným štúdiom (gymnázium a tanečné 

konzervatórium) 

Riadok 0605 - počet žiakov úhrnom, ktorí boli v škole v prírode. V prípade, že niektorí žiaci boli 

viackrát, uvedú sa toľkokrát, koľkokrát boli v škole v prírode. 

Riadok 0606 - počet kalendárnych dní strávených v škole v prírode, vypočítaný ako násobok počtu 

žiakov a počtu dní trvania školy v prírode. 

V riadku 0605 a 0606 neuvádzajú sa lyžiarske zájazdy a viacdenné výlety. 

 

PRÍKLAD počet žiakov počet dní pobytu počet dní celkom 

I. turnus 10 žiakov 8 dní 80 dní 

II. turnus 20 žiakov 10 dní 200 dní 

Celkom R0605 = 30 žiakov  R0606 = 280 dní 

 

 

Oddiel VII. Triedy podľa ročníkov 
 

Údaje budú prevzaté automaticky z RIS podľa ročníkov za všetky formy štúdia spolu. 
 

Uvádzajú sa počty tried v jednotlivých ročníkoch. Aplikácia vypočíta počty tried podľa 

jednoznačného kódu (identifikátora) triedy. Jednoznačný kód je potrebné zadať v ŠIS. Kód musí byť 

rovnaký pre všetkých žiakov danej triedy aj v prípade, že študujú v rôznych odboroch resp. ročníkoch. Ak 

sa žiaci všetkých tried učia v inom ako slovenskom resp.  bilingválnom (kombinácia slovenský + iný) 

jazyku potom R0712 S9 = R0712 S10.  

 

 

Oddiel VIII. Žiaci učiaci sa cudzí jazyk 
 

Údaje budú prevzaté automaticky z RIS podľa jazykov za všetky formy štúdia spolu. 
 

Oddiel bude mať vyplnený každá škola  a to aj v prípade, že sa žiaden žiak neučí cudzí jazyk 

(napr. v OU, praktickej škole). 

 

Uvádza sa počet žiakov, ktorí sa učia cudzí jazyk ako povinný alebo povinne voliteľný predmet. 

Ak sa žiak učí dva a viac cudzích jazykov, bude zahrnutý do počtu žiakov v každom jazyku, ktorý sa učí.  

Do stĺpca 7 sa uvádza počet žiakov, ktorí sa učia iný „živý“ cudzí jazyk, ako je vymenované v stĺpci 1 až 

6. 

V oddiele VIII. sa sleduje len vyučovanie „živých jazykov“.  

V stĺpci 8 sú uvedení žiaci, ktorí sa neučia žiadny cudzí jazyk. 
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V oddiele VIII sa neuvádzajú: 

 žiaci, ktorí navštevujú jazykovú školu, učia sa súkromne alebo v záujmovom krúžku mimo školy 

 žiaci, ktorí sa učia cudzí jazyk ako nepovinný predmet  

 žiaci,  ktorí sa učia latinský, hebrejský jazyk a pod. („mŕtve jazyky“) 

 žiaci,  ktorí sa učia jazyk národnostných menšín (maďarský, ukrajinský) v triede s vyučovacím 

jazykom národnostných menšín 

 

Počet žiakov na gymnáziách by sa mal rovnať alebo byť väčší ako je dvojnásobný počet žiakov v 5.- 8. 

ročníku 8-ročného štúdia + všetci žiaci vo 4 a 5-ročnom štúdiu, pretože títo žiaci sa učia 2 a viac cudzích 

jazykov.  

Výnimkou môže byť: 

 gymnázium, ktoré má bilingválnu sekciu (v bilingválnej sekcii sa žiaci v 1. alebo 5. ročníku učia 

len jeden jazyk) 

 gymnázium s iným vyučovacím jazykom (napr. maďarským). 

 

 

Oddiel IX. Národnosť žiakov so štátnou príslušnosťou SR 
 

Údaje budú prevzaté automaticky z RIS. 

 

Štátna príslušnosť - občianstvo je právny vzťah obyvateľa k štátu.  

Štátne občianstvo Slovenskej republiky udeľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe 

písomnej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky. 

 

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa preukazuje 

a) platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky, 

b) platným občianskym preukazom Slovenskej republiky, 

c) platným cestovným pasom Slovenskej republiky. 

 

Národnosť je príslušnosť obyvateľa k národu alebo k etnickej skupine určenej jej kultúrnymi, etnickými 

alebo jazykovými znakmi, spoločným zemepisným alebo politickým pôvodom alebo jej vzťahom k 

obyvateľstvu iného štátu, pričom sa tento pojem neobmedzuje na štátnu príslušnosť. 

 

Uvedie sa počet žiakov so slovenským štátnym občianstvom (slovenskou štátnou príslušnosťou) podľa 

národnosti. Ak má žiak dvojité štátne občianstvo (slovenské a iné), vykazuje sa ako žiak so slovenským 

štátnym občianstvom. V prípade, že žiak má slovenskú národnosť, ale je občanom iného štátu, bude 

uvedený v oddiele X. ako cudzinec. 

 

 

Oddiel X. Cudzinci podľa štátnej príslušnosti, druhu pobytu v SR, ročníka 
 

Údaje budú prevzaté automaticky z RIS. 

 

Údaje sú len za žiakov, ktorí nemajú štátne občianstvo Slovenskej republiky (cudzinci).  

 

Trvalý pobyt 

(1) Povolenie na trvalý pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa na území Slovenskej republiky a na cesty 

do zahraničia a naspäť na územie Slovenskej republiky v čase, na ktorý mu bolo policajným útvarom 

udelené povolenie na trvalý pobyt. 

(2) Policajný útvar udelí na základe žiadosti povolenie na trvalý pobyt prvýkrát na päť rokov. Po uplynutí 

piatich rokov udelí policajný útvar na základe ďalšej žiadosti povolenie na trvalý pobyt na neobmedzený 

čas. 
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Oddiel XI. Žiaci (študujúci), novoprijatí a absolventi podľa jednotlivých foriem, druhu, dĺžky 

a odborov štúdia 

 

Údaje budú prevzaté automaticky z RIS. 

Údaje o žiakoch so ŠVVP a žiakoch zo SZP budú prevzaté z RIS. 

Údaje o absolventoch sa zisťujú samostatne z RIS. 

 

Sústavu odborov vzdelávania pre stredné školy, ich nadväznosť, dĺžku vzdelávania v jednotlivých 

odboroch vzdelávania a najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa 

odbornej praxe alebo hlavného inštruktora upravuje Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky 251/ 2018 Z.z.  
Platné sú len odbory, ktoré majú na 5. pozícii písmeno. 

Druh štúdia súvisí s dosiahnutým stupňom vzdelania a uvádza sa podľa príslušného číselníka. 

 

Úplné stredné vzdelanie - súvislé 4, 5 a 8 ročné súvislé štúdium, ktoré je ukončené maturitnou skúškou 

v poslednom ročníku. 

Stredné vzdelanie - súvislé 1 až 3 ročné štúdium (4 ročné na špeciálnych SŠ pre žiakov so zmyslovým 

postihnutím alebo experimentálne odbory 2977H a 2978H), ktoré je ukončené úspešným vykonaním 

záverečnej skúšky a získaním vysvedčenia o záverečnej skúške, výučného listu. 

Pomaturitné kvalifikačné štúdium - 1 až 3 ročné štúdium, v ktorom žiak získava druhú a ďalšiu 

maturitu. 

Vyššie a pomaturitné špecializačné štúdium - žiak získava vyššie odborné vzdelanie. Štúdium je 

ukončené absolventskou skúškou. Štúdium môže trvať: 

 1 až 3 roky - žiaci sa uvedú v 1. až 3. ročníku štúdia  

 6 rokov s maturitnou skúškou po ukončení 4.  

 8 rokov - tanečné konzervatórium  

Nadstavbové štúdium - po úspešnom ukončení stredného vzdelania bez maturity (záverečné 

vysvedčenie, výučný list), si žiak môže doplniť vzdelanie v rámci nadstavbového štúdia. Štúdium je 

ukončené maturitnou skúškou.  

 

Odbory xxxxE - nižšie sekundárne vzdelanie,  absolventi praktických škôl, žiaci odborných učilíšť s 

mentálnym postihnutím zaškolení alebo zaučení. 

 

Odbory xxxxF - nižšie stredné odborné vzdelanie (vzdelávacie programy stredných odborných škôl, 

bývalé učilištia,  odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi). Odbor so zvlášť upravenými učebnými 

plánmi, poskytuje odbornú prípravu na výkon povolania žiakom, ktorí ukončili povinnú školskú 

dochádzku na základnej škole v nižšom než deviatom ročníku alebo deviaty ročník neukončili úspešne. 

Príprava sa ukončuje celkovým zhodnotením.  

 

Odbory xxxxG - vyššie sekundárne vzdelanie (odborné vzdelanie  pre žiakov odborných učilíšť, ktorí 

získali odborné vzdelanie s výučným listom). Odborné učilište (OU) je pre žiakov s mentálnym 

postihnutím,  pripravuje ich na výkon povolaní zodpovedajúcich príslušnému učebnému odboru s 

upravenými učebnými plánmi. Môže tiež poskytovať prípravu na výkon jednoduchých činností žiakov, 

ktorí sú schopní samostatne pracovať, ale ktorých pracovné a spoločenské uplatnenie musia usmerňovať 

iné osoby. Do OU sa prijímajú žiaci, ktorí úspešne ukončili záverečný ročník špeciálnej ZŠ 

 

Dĺžka štúdia v danom študijnom a učebnom odbore vyjadruje skutočnú dobu trvania štúdia a udáva sa v 

počte školských rokov.  

Platí, že nemôže byť vyplnený ročník vyšší ako je skutočná dĺžka štúdia. 

 

Vyučovací jazyk odboru – je jazyk, v ktorom sa vyučuje väčšina predmetov.  

 

Žiaci so ŠVVP a žiaci zo SZP 

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP, zo SZP je forma vzdelávania, pri ktorej sú žiaci so zdravotným/sociálnym 

znevýhodnením alebo nadaním vzdelávaní v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými  
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žiakmi školy; ak je to potrebné takýto žiak je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, 

ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

 Žiak so ŠVVP, zo SZP, ktorý bol prijatý do strednej školy na základe písomného vyjadrenia 

zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva, po vykonaných diagnostických vyšetreniach. 

V komplexnej starostlivosti o postihnutých jedincov je nevyhnutné určiť druh, stupeň a rozsah postihnutia 

žiaka, aby sa mohla určiť forma vzdelávania so zreteľom k možnostiam výchovy a vzdelávania. Záväzné 

písomné vyjadrenia k  vzdelávaniu žiaka so ŠVVP, zo SZP v strednej škole môžu vydávať iba príslušné 

poradenské zariadenia zaradené v sieti škôl a školských zariadení.  Školský psychológ a školský špeciálny 

pedagóg, ktorý je zamestnancom školy, ani klinický psychológ nie sú kompetentní vydávať vyjadrenia k  

vzdelávaniu žiaka so ŠVVP, zo SZP.  

  

 Intelektovo nadaný žiak, ktorý sa bude vzdelávať v bežnej triede strednej školy formou  

vzdelávania žiaka so ŠVVP, má na základe odborného vyšetrenia v poradenskom zariadení uzavretú 

diagnózu. Ak z diagnózy vyplýva, že je žiakom so ŠVVP a zákonný zástupca s tým súhlasí, odporúča 

poradenské zariadenie evidovať  ho ako žiaka so ŠVVP. 

 Stredoškolské vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov je možné realizovať v gymnáziu alebo 

podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu na ktorejkoľvek strednej odbornej škole.  

 

Za žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia sa považuje iba ten žiak, ktorému bol tento štatút 

priznaný Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na základe výchovno-

poradenskej starostlivosti, vrátane diagnostiky. Špeciálne školy nevypĺňajú žiakov zo SZP. 

 

Novoprijatí sú žiaci, ktorí boli k dátumu zisťovania v 1. ročníku bez žiakov opakujúcich 1. ročník. Za 

novoprijatých sa považujú žiaci, ktorí sú prijatí prvýkrát v danom druhu štúdia. Napr. žiak ukončil učebný 

odbor (získal výučný list) a je prijatý na nadstavbové štúdium, bude uvedený ako novoprijatý v 

nadstavbovom štúdiu, napriek tomu, že bol žiakom školy už predtým. 

.  

Za absolventov sa považujú žiaci, ktorí úspešne ukončili štúdium záverečnou skúškou (výučný list, 

maturitné vysvedčenie, absolventská skúška) od 15. 9. minulého roku (vrátane opravných skúšok) do 14. 

9. aktuálneho školského roku.  

 

Za žiakov duálneho vzdelávania sú považovaní žiaci, ktorí majú uzatvorenú učebnú zmluvu so 

zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania. 

Odborná a umelecká prax žiakov sa uskutočňuje formou cvičných alebo produktívnych prác podľa 

učebných osnov príslušného študijného odboru pod vedením učiteľa odbornej praxe, učiteľa umeleckej 

praxe alebo inštruktora. Odborný výcvik sa uskutočňuje formou cvičných alebo produktívnych prác 

podľa učebných osnov odborného výcviku príslušného študijného alebo učebného odboru pod vedením 

majstra odbornej výchovy alebo inštruktora. Cvičnými prácami a produktívnymi prácami si žiaci 

prakticky osvojujú odborné vedomosti a zručnosti a získavajú návyky potrebné pri výkone povolania v 

odbore štúdia zhotovovaním výrobkov, poskytovaním služieb alebo vykonávaním odborných činností. 

Odborný výcvik (OV), odborná alebo umelecká prax (OP) žiakov môže byť zabezpečená 

 priamo v škole (dielne, pozemky) podľa § 7 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a 

príprave - stĺpec 23  

 na pracovisku zamestnávateľa (zmluvné pracovisko) pod dohľadom majstra OV, učiteľa OP 

(zamestnanci školy) alebo inštruktora podľa § 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a 

príprave - obchod, reštaurácia, závod a pod.- stĺpec 24,  

 v  stredisku odbornej praxe (SOP) alebo v školskom hospodárstve (ŠH) - stĺpec 25 je na výkaze pre 

úplnosť zisťovaných údajov. Podrobné údaje o SOP sa zisťujú na samostatnom výkaze Škol(MŠVVŠ 

SR) 27-01. Ak je SOP zriadené pri škole, počet žiakov v OV (OP) sa uvedie v stĺpci 25, ale majstri 

odbornej výchovy (MOV) alebo učitelia OP v oddiele I. nebudú uvedení. MOV a učitelia OP budú 

vyplnení na výkaze o stredisku odbornej praxe Škol(MŠVVŠ SR) 27-01,  

 na pracovisku praktického vyučovania – zamestnávateľ, s ktorým stredná odborná škola uzatvorila 

zmluvu o duálnom vzdelávaní podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, 
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žiak vykonáva odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax na pracovisku praktického 

vyučovania podľa § 9 zákona č. 61/2015 Z. z. - stĺpec26. 

 

V stĺpci 27 - žiaci, ktorí v rámci učebných osnov majú povinnosť absolvovať OV (OP) a vykonávajú ju 

u iného (obvykle svojho vlastného) zamestnávateľa a o absolvovaní OV (OP) predložia škole doklad. 

Táto forma OV (OP) je určená pre žiakov v externej forme štúdia. 

V stĺpci 28 - žiaci, ktorí podľa učebných plánov nemajú povinnosť absolvovať OV alebo OP.  

V stĺpci 29 -  žiaci, ktorí majú so zamestnávateľom podpísanú zmluvu o budúcej pracovnej zmluve podľa 

§ 53 ods. 1 Zákonníka práce. 

 

 

Oddiel XII. Veková štruktúra žiakov (študujúcich), novoprijatých  
 

Údaje budú prevzaté automaticky z RIS. 
 

 

ZÁVER 

V prípade nejasností pri vyplňovaní výkazov sa môžete obrátiť na zamestnancov CVTI SR 

Bratislava, oddelenie štatistiky a služieb. 
 

Gymnáziá  

Stredné športové školy 
Eva Hladíková 02/69 295 628 eva.hladikova@cvtisr.sk 

SOŠ  Jana Čabalová 02/69 295 621 jana.cabalova@cvtisr.sk  

Konzervatóriá  

Špeciálne SŠ, OU, praktické 

školy 

Zuzana Orlovská 02/69 295 620 zuzana.orlovska@cvtisr.sk  
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