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ÚVOD: 
Vykazujúce jednotky – všetky stredné školy, ktoré vypĺňajú výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 

(gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá a špeciálne stredné školy ) vyplnia prílohu 
o prospechu a dochádzke žiakov stredných škôl za predchádzajúci školský rok podľa stavu k 15. 9. – 
len za denné štúdium.  

Všeobecné pokyny sú prístupné na stránke www.cvtisr.sk – informácie o školstve - zber 
údajov – výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR) a elektronická verzia schváleného výkazu sv2_01p.pdf 
a metodický pokyn k vypĺňaniu výkazu. 
Príloha k výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2–01 Prospech a dochádzka žiakov stredných škôl sa spracováva cez 
WEB aplikáciu. Postup práce je popísaný v Užívateľskej príručke, ktorá je k dispozícii vo web aplikácii.  
 

PRÍLOHA K VÝKAZU ŠKOL(MŠVVŠ SR) 2 – 01 
 PROSPECH A DOCHÁDZKA ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL 

 
Výkaz sa vypĺňa za predchádzajúci školský rok len za denné štúdium. 
POZOR !   
Školy so zmiešaným vyučovacím jazykom nebudú výkaz rozpisovať podľa vyučovacieho jazyka. 
 
Druh štúdia 
 
Číselník pre druh štúdia 
 
(3G8) - úplné stredné všeobecné 8 ročné (maturita) 
(3GX) - úplné stredné všeobecné 4 a 5 ročné (maturita) 
(3VX) - úplné stredné odborné 4 a 5 ročné (maturita) 
(6VX) - vyššie odborné (pomaturitné špecializačné) 1 až 3 ročné (absolutórium) 
(6V8)  - vyššie odborné (pomaturitné špecializačné) 8 ročné (absolutórium) – tanečné 
konzervatórium 
(5VX) - pomaturitné kvalifikačné 1 až 3 ročné 
(4VX) - nadstavbové 1 až 3 ročné 
(2VX) - stredné odborné 1 až 4 ročné (záverečná skúška, výučný list) 
(1PX) - zvlášť upravené učebné plány 1 až 3 ročné 
  

Prospech a dochádzka žiakov (uvádza sa stav ku koncu školského roka) 

Stĺpec 3 – počet žiakov sa od zahajovacieho výkazu môže líšiť max. +25%, -25% 
 
V prípade, že sú rozdiely väčšie je nutné pripojiť vysvetľujúci komentár. 

Stĺpec 4 – uvediete počet tých žiakov z celkového počtu, ktorí prospeli 
Stĺpec 8 – uvediete počet tých žiakov z celkového počtu, ktorí neprospeli 
Stĺpec 13 – uvediete počet tých žiakov z celkového počtu, ktorí neboli klasifikovaní 
 
Zo stĺpca 4 

stĺpec 5 – uvediete počet žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním  
stĺpec 6 – uvediete počet žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre 
stĺpec 7 – uvediete počet ostatných prospievajúcich žiakov 

 
Zo stĺpca 8 

stĺpec 9 – uvediete počet žiakov, ktorí neprospeli z 1 predmetu 
stĺpec 10 – uvediete počet žiakov, ktorí neprospeli z 2 predmetov 
stĺpec 11 – uvediete počet žiakov, ktorí neprospeli z 3 a viac predmetov 
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Stĺpec 12 – uvediete počet žiakov, ktorí robili opravnú skúšku zo stĺ. 9 a 10 
Stĺpec 14 – uvediete počet žiakov, ktorí boli klasifikovaní 2. stupňom zo správania 
Stĺpec 15 – uvediete počet žiakov, ktorí boli klasifikovaní 3. stupňom zo správania 
Stĺpec 16 – uvediete počet žiakov, ktorí boli klasifikovaní 4. stupňom zo správania 
Stĺpec 17 – uvediete počet vymeškaných vyučovacích hodín za celý sledovaný školský rok  
Stĺpec 18 - uvediete počet neospravedlnených hodín z celkového počtu vymeškaných hodín   
 
V súlade s čl. 7 Smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských 
zariadeniach (ďalej len „smernica“) pri podozrení na šikanovanie žiaka riaditeľ školy alebo osoba 
poverená riaditeľom školy vyhotovuje zápis. Evidovanie písomných záznamov o riešení šikanovania je 
povinné v súlade s čl. 4 ods. 2 pís. k) smernice. Charakteristika šikanovania je uvedená v smernici v čl. 
2. 
 
Vo výkaze určenom pre žiakov stredných škôl (Príloha k výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 2-01) 
v tabuľke II  vyplňujte jednotlivé riadky nasledujúcim spôsobom: 

1. Riadok 0201 – Uvedie sa celkový počet písomných záznamov o riešení prípadov šikanovania za 

školský rok (prvotné aj opakujúce sa spolu). 

2. Riadok 0202 – Uvedie sa počet písomných záznamov o riešení prípadov šikanovania, ktoré sa 

stali prvý krát v príslušnom školskom roku z hľadiska obete. 

3. Riadok 0203 – Uvedie sa počet prípadov riešených v spolupráci s policajným zborom SR.  

 
Kontroly: 
pre všetky stĺpce: 
R0116 = R0101 + R0102 + ........+ R0108   
pre všetky riadky: 
S3 = S4 + S8 + S13  
S4 = S5 + S6 + S7 
S8 = S9 + S10 +S11  

S12  S9 + S10 

S18  S17 
S2  >  0 
S2  <  S3 
 
Príklad: 
 Na škole je spolu 118 žiakov. Z toho je na 4 ročnom štúdiu s maturitou (druh štúdia=3GX) 70 
žiakov, na strednom odbornom štúdiu – bez maturity (druh štúdia=2VX) 19 žiakov a na 
nadstavbovom štúdiu (druh štúdia=4VX) 29 žiakov. Teda škola vyplní v tomto prípade 3 druhy štúdia 
a ich súčet nám dáva sumár za celú školu (118 žiakov). 
 
ZÁVER: 

V prípade nejasností pri vypĺňaní výkazov sa môžete obrátiť na zamestnancov CVTI SR 
Bratislava, oddelenie štatistiky a služieb, telefón: 02/692 95 601alebo  e-mail:  
berta.petrikova@cvtisr.sk 
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