
4. Farebnosť loga - čierno-biely variant

Logo Prešovského samosprávneho kraja je tvorené piatimi farbami: modrou, červe-
nou, žltou, čiernou a bielou. Použitie týchto farieb je záväzné a aplikuje sa identicky vo 
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ÚVOD

Táto súhrnná správa sumarizuje tri aktivity realizované v  Prešovskom kraji v  rámci druhej fázy 
spoločného programu spolupráce Iniciatívy Catching-up Region (CuRI) medzi generálnym riadi-
teľstvom Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO) a Svetovou bankou (SB). 
Iniciatíva pre dobiehajúce regióny CuRI v  Slovenskej republike je podporovaná prostredníctvom 
spolupráce medzi piatimi hlavnými stranami, a to Európskou komisiou (EK), Ministerstvom investí-
cií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Prešovským samosprávnym krajom 
(PSK), Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a Svetovou bankou (SB). Ďalším kľúčovým 
partnerom pre túto konkrétnu aktivitu v rámci CuRI je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR.

V prvom roku iniciatívy CuRI v Prešovskom kraji sa uskutočnil prieskum na stredných odborných 
školách a u zamestnávateľov v kraji. Prieskum sa zameral sa nesúlad medzi poskytovanou a poža-
dovanou kvalitou. Identifikovali sme niekoľko faktorov, ktoré prispievajú k nesúladu: nedostatočný 
systém zabezpečenia kvality, ktorý by bol schopný poskytovať relevantné študijné odbory a absol-
ventov, nedostatočná komunikácia a  koordinácia medzi rôznymi zainteresovanými stranami; ne-
dostatok základných zdrojov na niektorých školách; a nedostatočné monitorovanie, podpora a sti-
muly na zabezpečenie súladu a neustáleho zlepšovania. S výnimkou niekoľkých škôl na všetkých 
ostatných absentoval zavedený interný alebo externý systém riadenia kvality a sieť škôl je v oblasti 
počtov prihlasovaných študentov a efektivity študijných odborov málo optimalizovaná. V druhom 
roku iniciatívy sme sa preto zamerali na vytvorenie rámcov na zabezpečenie kvality a optimalizáciu 
školských sietí s cieľom zlepšiť kvalitu, efektívnosť a relevantnosť študijných odborov v systéme stre-
doškolského odborného vzdelávania a prípravy. 

Táto súhrnná správa kombinuje skrátené verzie troch správ, ktoré sme v Prešovskom samosprávnom 
kraji pripravili počas druhého roka iniciatívy CuRI: 1) seminár o príprave investičných balíčkov; 2) 
vytvorenie rámca na zabezpečovanie kvality na stredných odborných školách resp. v  oblasti stre-
doškolského odborného vzdelávania a prípravy; a 3) vytvorenie rámca pre optimalizáciu siete SOŠ.





ČASŤ 1 
WORKSHOP NA PRÍPRAVU 
INVESTIČNÝCH BALÍČKOV
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K aktivitám v prvom roku iniciatívy CuRI v PSK patrila aj príprava investičných balíčkov na piatich 
SOŠ. Počas prípravy balíčkov sa projektové tímy vybraných SOŠ zapojili do rôznych činností zame-
raných na budovanie kapacít. Na začiatku tohtoročného programu tím Svetovej banky zorganizoval 
seminár pre väčšiu skupinu účastníkov, aby ešte viac prezentoval, ako prebieha investičný proces 
a podelil sa o skúsenosti získané pri príprave balíčkov. Zámerom bolo, aby prípravu balíčkov prevzal 
na seba PSK, s cieľom rozšíriť investície do ďalších škôl v regióne. Tento metodický seminár sa usku-
točnil v  januári 2020 v Prešove v rámci budovania kapacít PSK. Seminár bol zameraný na proces 
prípravy investičných balíčkov na pilotných SOŠ.

Počas seminára boli predstavené koncepty ako projektový manažment a manažment zmien. Cyklus 
prípravy integrovaných projektov ako investičných balíčkov je kombináciou projektového riadenia 
a riadenia zmien. Hlavnými cieľmi tohto podujatia bolo najmä: a) posilniť budovanie vlastných od-
borných kapacít na úrovni PSK a na úrovni pilotných SOŠ; b) prenos know-how medzi PSK a od-
borníkmi Svetovej banky; c) prispievať k zvyšovaniu úspešnosti navrhovaných investičných balíčkov; 
a d) podporiť vytváranie spoločných projektových tímov v pilotných školách.

Na metodickom seminári sa zúčastnilo dvadsaťpäť zamestnancov PSK z rôznych odborov, ktorí sa 
budú podieľať na príprave a implementácii budúcich investičných balíčkov na pilotných SOŠ.

Metodický seminár bol zameraný na:

• Porozumenie koncepcie integrovaného projektu a školského investičného balíčka

• Definovanie toho, čo je projekt, a zdôraznenie jeho dôležitosti a relevantnosti pre budúci 
rozvoj odborného vzdelávania a prípravy

• Definovanie problému, vízie a poslania SOŠ tak, ako sú uvedené v cieľoch a činnostiach 
projektu

• Vysvetlenie dôležitosti definovania výziev/problémov, ktoré je potrebné vyriešiť a prístupu 
prijatého v rámci projektu

• Identifikácia kľúčových aktérov, ich záujmov a zdrojov potrebných na implementáciu projektu

• Opis negatívnych dopadov rizík projektu na jeho úspešnosť

• Príprava matice rizík projektu na komunikovanie smerom k odbornej verejnosti

• Príprava a obhajoba aktivít projektu vrátane komunikačného plánu

Program metodického seminára bol založený na identifikovaní a analýze vzdelávacích potrieb účast-
níkov a prebehol na základe podrobného, vypracovaného a spoločne dohodnutého plánu vzdeláva-
nia v piatich blokoch. Na záver programu sa uskutočnila diskusia.
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Metodický seminár sa zaoberal piatimi hlavnými vzdelávacími blokmi / témami (pozri Tabuľku 1.1). 
Každá téma pozostávala z krátkej prezentácie, ktorá obsahovala teoretické a praktické aspekty. Po-
čas interaktívnych činností s účastníkmi sme kládli kládol na uplatnenie zručností v praxi.

TABUĽKA 1.1. Podrobný plan školenia a časový harmonogram

Časový Časový 
harmonogramharmonogram

TémaTéma Podrobný opis témyPodrobný opis témy
Podrobnosti Podrobnosti 
o postupe, o postupe, 
metóde a formemetóde a forme

Zdroje a materiályZdroje a materiály

8:30 – 9:00 Časť 1: Úvod •	 Úvod do prípravy 
a organizácie vzdelávacej 
aktivity

•	 Ciele seminára, dohoda  
o časovom rozvrhu

•	 Zladenie očakávaní 
účastníkov

•	 Predstavenie lektorov 
a účastníkov, rozdelenie do 
skupín

Prezentácia 
v Powerpointe 
(PPT) 

Očakávania 
účastníkov 

Úvodná PPT prezentácia o iniciatíve 
CuRI a komponente SOŠ, očakávania  
a ciele seminára, dohoda o programe 

Očakávania účastníkov expectations – 
pracovný list 

Východiskové materiály – program dňa

Shahram Paksima 

9:00 – 9:20 Integrovaný 
prístup 

•	 Najdôležitejšie otázky 
integrovaného prístupu

•	 Terminológia v oblasti 
integrovaných investičných 
balíčkov – stručný úvod do 
problematiky

•	 Budúce zmeny vo 
financovaní (fondy EÚ), 
dôležitá terminológia 
a postupy 

Prezentácia 
v PowerPointe 
(PPT)

Prezentácia o integrovanom prístupe

Východiskový materiál – postup 
integrovaného návrhu projektu

Pracovný list – tabuľka investičného 
balíčka 

Andrea Hagovská 

9:20 – 10:00 Pripravenosť 
kraja – Externé 
faktory

•	 Regionálna stratégia rozvoja 

•	 Vyhodnotenie pripravenosti 
kraja, potreby kraja a jeho 
zainteresovaných strán 

•	 Údaje do pracovnom trhu 

•	 Trendy a zmeny v povahe 
práce 

Prezentácia v ppt 
o výsledkoch za-
mestnávateľského 
prieskumu a ana-
lýza strategických 
dokumentov

Prezentácia (PPT) /Zamestnávateľský 
prieskum – zhrnutie výsledkov

Východiskové materiály – prehľad 
strategických dokumentov 

Pracovný list – prehľad kľúčových 
zainteresovaných strán a aktérov, 
matica aktérov 

Štefan Chudoba 

10:00 – 10:15 Prestávka Neformálne diskusie medzi účastníkmi

10:15 – 11:00 Pripravenosť 
kraja – Interné 
faktory

•	 Vyhodnotenie pripravenosti 
kraja 

•	 Potreby kraja a jeho aktérov

•	 Ponuka stredoškolského 
odborného vzdelávania 
a prípravy a pripravenosť 
SOŠ 

Prezentácia v ppt 
o výsledkoch 
prieskumu 
na školách 
v Prešovskom 
samosprávnom 
kraji

Prezentácia (PPT) /prieskum na školách 
– zhrnutie výsledkov prieskumu + 
postupy pri vyhodnocovaní 

Východiskové materiály – prehľad 
strategických dokumentov 
a konceptov a analýz 

Východiskové materiály – prehľad SOŠ 

Pracovný list – vyhodnotenie 
pripravenosti – hodnotiaci hárok

Helena Virčíková 

11:00 – 12:00 Vytvorenie 
konceptu 
investičného 
balíčka

•	 Modelové príklady

•	 Finančné modely a prístupy

•	 Tvorba konceptu 
investičného balíčka

Prezentácia v ppt 
– prípadová štúdia 
v niekoľkých 
krokoch spojená 
s praktickou 
ukážkou 
a konkrétnymi 
príkladmi, 
brainstorming 

Prezentácia v ppt – prípadová štúdia

Pracovný list – koncept plánovacej 
tabuľky

Pracovný list – intervenčná matica

Pracovný list – kontrolný zoznam na 
hodnotenie interných a externých 
faktorov

Helena Virčíková

 Štefan Chudoba 

12:00 – 13:00 Obedňajšia prestávka
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13:00 – 13:40 Vývoj 
finančého 
modelu

•	 Príklady modelu

•	 Finančné modely a prístupy

•	 Finančný model

Prezentácia v ppt 
– Prípadová štúdia 
v niekoľkých 
krokoch spojená 
s praktickými 
ukážkami 
vyplňovania 
s použitím 
konkrétnych 
príkladov, 
brainstorming, 
práca v skupinách

Prezentácia v ppt – prípadová štúdia 
SOŠ Kežmarok 

Pracovný list – ‘koncept‘ plánovcej 
tabuľky

Pracovný list – intervenčná matica

Pracovný list – kontrolný zoznam 
finančného modelu

Andrea Hagovská

13:40 – 14:00 IB zamerané 
na výkon 

•	 Vyhodnotenie očakávaných 
dopadov a výsledkov 
navrhovaného konceptu

Prezentácia v ppt 
– prípadová štúdia 
v niekoľkých 
krokoch spojená 
s praktickými 
ukážkami 
vyplňovania 
s použitím 
konkrétnych 
príkladov, práca 
v skupinách

Prezentácia v ppt – prípadová štúdia

Pracovný list – ‘koncept’ plánovacej 
tabuľky

Pracovný list – intervenčná matica 

Pracovný list – kontrolný zoznam na 
plánovanie výsledkov a vyhodnotenie 
očakávaných dopadov 

Andrea Hagovská

Martina Hagovská 

14:00 – 14:15 Prestávka

14:15 – 15:00 Analýza rizík Vyhodnotenie limitov, 
podmienok a rizík 

Prezentácia v ppt 
– prípadová štúdia 
v niekoľkých 
krokoch spojená 
s praktickými 
ukážkami 
vyplňovania 
s použitím 
konkrétnych 
príkladov, práca 
v skupinách 

Prezentácia (PPT) – prípadová štúdia

Východiskové materiály – ‘koncept’ 
plánovacej tabuľky

Východiskový materiál – intervenčná 
matica

Východiskový materiál – kontrolný 
zoznam identifikovaných obmedzení 
a hodnotenie možných rizík pri 
impementácii koncepcie 

Helena Virčíková

Štefan Chudoba 

15:00 – 16:00 Zhrnutie Diskusia na záver seminára, 
individuálne konzultácie

Dôležité otázky 
účastníkov, 
spätná väzba 
a ďalšie kroky 

Východiskové materiály – hodnotiaci 
dotazník

Shahram Paksima 

Stefan Chudoba 

V záverečnej časti seminára mali účastníci možnosť prediskutovať jednotlivé bloky a otázky týkajúce 
sa časového harmonogramu a fázovania investičných balíčkov, uplatňovanie desegregácie, degeto-
izácie a destigmatizácie (takzvaných 3D pravidiel), v oblasti inklúzie (jednotlivé projekty Lomnička 
a Rakúsy) a možnosti získania ďalších finančných zdrojov.

Účastníkom seminára sme poskytli kompletné školiace materiály, ktoré obsahovali: prezentácie, 
podklady, podporné dokumenty k vypracovaniu formulárov, prípadové štúdie a manuál na prípravu 
investičného balíčka.

Výsledky a závery:

• Pre úspešnú implementáciu investičných balíčkov pre pilotné SOŠ je potrebné vytvoriť spo-
ločné projektové tímy, ktoré zahŕňajú minimálne zriaďovateľov a SOŠ.

• Do činností SOŠ je potrebné zahrnúť a podporiť vzdelávanie v oblasti projektového riadenia.

• PSK by mohol poskytnúť finančnú podporu školským projektovým tímom na SOŠ (v rámci 
projektu realizovaného v rámci Operačného programu [OP] Efektívna verejná správa alebo 
spolufinancovaním z vlastných zdrojov).



15Workshop na prípravu investičných balíčkov

• SOŠ sú zodpovedné za budovanie partnerstiev so sociálno-ekonomickými partnermi (SEP) 
a komunikáciu s príslušnými aktérmi v oblasti ich pôsobenia a v príslušnom/dominant-
nom odvetví.

• Kľúčovým faktorom úspešnej implementácie investičných balíčkov je jasné rozdelenie úloh 
a zodpovedností medzi pilotné SOŠ a PSK.





ČASŤ 2 
RÁMEC ZABEZPEČENIA 
KVALITY
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Cieľom je vytvoriť rámec zabezpečenia kvality (RZK) pre PSK na základe stratégie regiónu pre stre-
doškolské odborné vzdelávanie a prípravu. V podkapitole 1 je sformulovaná vízia/poslanie posky-
tovania služieb stredoškolského odborného vzdelávania a  prípravy v  PSK. Stratégia zabezpečenia 
kvality by mala byť v súlade s víziou / poslaním poskytovania služieb stredoškolského odborného 
vzdelávania a prípravy na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Podkapitola 2 vysvetľuje požadované 
predpoklady na vytvorenie vhodného prostredia pre implementáciu systému zabezpečovania kvality 
pri poskytovaní služieb odborného vzdelávania a prípravy. Podkapitola 3 vysvetľuje hlavné zásady pri 
vykonávaní systému zabezpečovania kvality. Začína sa vysvetlením základných spôsobov zabezpeče-
nia kvality a pokračuje ďalej zavedením požadovaných opatrení na implementáciu systému. 

Úvod

Stručná revízia stratégie zabezpečenia kvality1

Prevzaté z Úvodu a vízie pre SOŠ zo Stratégie zabezpečenia kvality:

• Regionálny kontext poskytovania služieb stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy. 

• Poskytnutie základných informácií o zabezpečovaní kvality v PSK, ako sú: 1) súčasný nástroj 
zabezpečovania kvality používaný v PSK, 2) súvisiace legislatívne normy a usmernenia, 3) 
súčasné strategické dokumenty založené na zabezpečovaní kvality vzdelávania v regióne. 

• Vízia/misia SOŠ na úrovni kraja.

• Regionálna vízia/misia musí byť v súlade s národnou víziou zabezpečenia kvality a prísluš-
nými európskymi dokumentmi, stratégiami a prístupmi (napríklad Európske stredisko pre 
rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a Zabezpečenie kvality v stredoškolskom odbor-
nom vzdelávaní a príprave v Európskej únii (ENQA-VET) ako aj Zabezpečenie kvality stre-
doškolského odborného vzdelávania a prípravy: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie).

Hlavnou úlohou slovenského vzdelávacieho systému pre nasledujúce roky je podpora procesov 
transformácie priemyselnej spoločnosti Slovenskej republiky na informačnú spoločnosť. V nadväz-
nosti na programové vyhlásenie vlády SR je potrebné zásadným spôsobom zmeniť systém súčasného 
vzdelávania. Najlepším spôsobom, ako zlepšiť výkonnosť vzdelávacieho systému, je zaviesť do vyu-
čovacieho procesu kvalitu.

Na slovenských stredných školách odborného vzdelávania a prípravy je tempo zavádzania prístupov 
k zabezpečovaniu kvality pomalé a modely kvality sa používajú zriedka. Niektoré stredné školy vyu-
žívajú v riadení kvality školy rôzne preklenovacie modely (Európska nadácia pre manažérstvo kvality 
(EFQM), Spoločný hodnotiaci rámec (CAF), ISO 9001, filozofiu Total Quality Management (TQM) 
- totálne riadenie kvality). Na rozdiel od vysokoškolského vzdelávania, kde je zabezpečenie kvality 
zakotvené v zákone a iných dokumentoch, pre stredné školstvo takáto legislatíva chýba.
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Ciele stredného odborného vzdelávania a prípravy v dlhodobom a strednodobom horizonte: 

• Cieľ č. 1: Vytvorenie „Plánu zlepšenia stredného odborného vzdelávania a prípravy“
• Cieľ č. 2: Monitorovanie kvality na všetkých verejných a súkromných stredných odbor-

ných školách
• Cieľ č. 3: Zosúladenie stredného odborného vzdelávania a prípravy s normami kvality 

a potrebami trhu práce

Hlavné princípy

Táto časť predstavuje deväť princípov zabezpečenia kvality v strednom odbornom vzdelávaní a prí-
prave, ktoré odporučila Európska komisia (EK). Zásady zdôrazňujú význam vnútorných a vonkaj-
ších opatrení kvality služieb stredného odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na výstupy 
a výsledky vzdelávania, ich význam pre ekonomiku a cyklus zlepšovania pri zabezpečovaní kvality.

Európska komisia vytvorila európsky kvalifikačný rámec (EKR) na vzájomné prepojenie kvalifikač-
ných systémov a kvalifikačných rámcov v rôznych krajinách. Tento rámec je považovaný za kľúčový 
nástroj na podporu celoživotného vzdelávania a jeho osem úrovní pokrýva celú škálu kvalifikácií, od 
povinnej školskej dochádzky až po vysokoškolské vzdelávanie.

RÁMČEK 1. Vízia zabezpečenia kvality na SOŠ v PSK 

Rozvíjať systémy riadenia kvality v škole a vo vzdelávaní, najmä kvalitu kompetencií pedagógov, zabezpečením kvality vzdelá-
vania poskytovaného na školách v regióne. Vláda SR zdôrazňuje, že štrukturálny súlad medzi vzdelávacím systémom a potre-
bami ekonomiky je dôležitým faktorom ekonomického rozvoja a zlepšenia sociálnej situácie obyvateľstva. 

• Zavedenie systémov manažérstva kvality na stredných školách je tiež úlohou, ktorá vyplýva z Národného programu 
vzdelávania (2018–2027) vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

• Zároveň je potrebné rešpektovať Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality (EQAVET) pre  stredoškolské odborné 
vzdelávanie a prípravu, ktorý je základnou európskou iniciatívou pre zabezpečenie kvality v stredoškolskom  odbornom 
vzdelávaní a príprave.

RÁMČEK 2. Slovenská republika: Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania  

Hlavný cieľ: Prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami ekonomiky a trhu práce 

• Vláda SR zdôrazňuje, že štrukturálny súlad medzi vzdelávacím systémom a potrebami ekonomiky je dôležitým faktorom 
ekonomického rozvoja a zlepšenia sociálnej situácie obyvateľstva.

• Zavedenie opatrení na riešenie problému nedostatku kvalifikovaných zamestnancov

• Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý vstúpil do platnosti 1. septembra 2018, stanovuje, že je potrebné 
optimalizovať procesy, aby sa zaviedlo atraktívne a kvalitné  stredoškolské odborné vzdelávanie a príprava.

Konkrétne ciele na úrovni kraja ustanovené v Národnom programe 

• Dostatočne financované a efektívne fungujúce vzdelávanie, ktoré systematicky podporuje kvalitu

• Kvalitný, sociálne rešpektovaný a adekvátne odmeňovaný učiteľ

• Kvalitné vzdelávanie

• Kvalitné odborné vzdelávanie a príprava zodpovedajúca súčasným a očakávaným potrebám praxe

• Vzdelávanie, ktoré je prístupné všetkým

• Vzdelávanie, ktoré poskytuje základ pre  zdravý životný štýl detí a žiakov

Na dosiahnute vyššie uvedených cieľov bude potrebné:

• preskúmať štandardy odbornosti u  pedagógov

• zmeniť celoživotné  vzdelávanie pedagogických zamestnancov

• vypracovať postup a metodické materiály na budovanie kultúry učiacej sa organizácie na školách

• vypracovať modelové školské vzdelávacie programy
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Pri implementácii Európskeho kvalifikačného rámca je na zabezpečenie kvality služieb v strednom 
odbornom vzdelávaní a príprave potrebné dodržiavať tieto princípy:

1. Politiky a postupy zabezpečovania kvality by mali byť základom pre všetky úrovne Európskeho 
kvalifikačného rámca. 

2. Zabezpečenie kvality by malo byť neoddeliteľnou súčasťou interného riadenia inštitúcií 
stredného odborného vzdelávania a odbornej prípravy.

3. Zabezpečenie kvality by malo zahŕňať pravidelné hodnotenie inštitúcií, ich študijných 
programov a opatrení na zabezpečenie kvality externými monitorovacími orgánmi alebo 
agentúrami.

4. Externé monitorovacie orgány alebo agentúry vykonávajúce zabezpečenie kvality by mali 
byť pravidelne preskúmané.

5. Zabezpečenie kvality by malo zahŕňať dimenzie kontextu, vstupu, procesu a výstupu s dôra-
zom na výstupy a výsledky vzdelávania.

6. Systémy zabezpečovania kvality by mali obsahovať tieto prvky:
• Jasné a merateľné ciele a štandardy, usmernenia pre implementáciu
• Účasť a zainteresovanie aktérov – zúčastnených strán
• Primerané zdroje
• Konzistentné metódy hodnotenia, ktoré spájajú sebahodnotenie aj externé hodnotenie
• Mechanizmy spätnej väzby a zlepšovacie postupy
• Široko dostupné výsledky hodnotenia

7. Iniciatívy na zabezpečenie kvality na medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni by mali 
prebiehať koordinovane, aby sa zabezpečil prehľad, súdržnosť, synergia a analýza celého 
systému.

8. Zabezpečenie kvality by malo byť procesom spolupráce na všetkých úrovniach a systémoch 
stredného odborného vzdelávania a odbornej prípravy, do ktorého sú zapojené všetky prís-
lušné zainteresované strany, v rámci členských štátov a v celej Európskej únii. 

9. Orientácia a vzájomné informovanie sa o zabezpečovaní kvality na európskej úrovni (naprí-
klad cez školské siete ) môže poskytnúť referenčné body pre hodnotenie a vzájomné učenie sa.
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Vytvorenie prostredia

Politiky a riadenie

Politiky zabezpečenia kvality sú dôležité pre usmernenie regionálnych vládnych inštitúcií a pomoc 
úradníkom verejnej správy pri riešení otázok verejného záujmu. Zahŕňa to činnosť/nečinnosť vlády, 
rozhodnutie/nerozhodnutie a znamená to výber medzi konkurenčnými alternatívami. V nasledu-
júcich odstavcoch podrobne popisujeme niekoľko kľúčových dimenzií politiky a riadenia v oblasti 
stredného odborného vzdelávania a prípravy (pozri Obr. 2.1.).

Na zabezpečenie dobrej kvality poskytovania 
služieb stredného odborného vzdelávania a prí-
pravy je nevyhnutné nastaviť politiku. Politiky 
môžu presadzovať nariadenia na udržanie kva-
lity vzdelávania a na zvýšenie autonómie kaž-
dej školskej inštitúcie stredného odborného 
vzdelávania a  prípravy. Stanovenie predpisov 
zabráni politizácii poskytovania služieb a  po-
skytne školám pokyny, podľa ktorých sa majú 
riadiť. Politiky umožňujú záväzok k  stratégii, 
ktorá umožňuje najlepšie dosiahnuť stanovené 
ciele, a  dáva tak ľuďom právnu slobodu konať 
zodpovedne, uvážene a  spravodlivo rozdeľovať 
zdroje.

Táto politika by sa mala pripraviť na základe 
aktívnej spolupráce a  angažovanosti medzi 
zamestnávateľmi a študentmi a zodpovednými, 
spolupracujúcimi, vplyvnými a  proaktívnymi 
partnermi. Implementačné plány by sa mali na-
vrhnúť po konzultácii s nasledujúcimi zaintere-
sovanými stranami: 1) vedenie samosprávneho 
kraja; 2) školské siete; 3) zamestnanci škôl; a  4) priemysel a  zamestnávatelia, pričom by mali byť 
v súlade s príslušnými národnými programami a stratégiami. 

Ďalšou dôležitou úlohou politík je stanovenie právnych predpisov pre štandardy kvality, podľa 
ktorých by sa SOŠ museli riadiť, aby si udržali požadovanú kvalitu. Je potrebné nielen stanoviť štan-
dardy, ale pochopiť aj aktuálnu situáciu v každej SOŠ: Organizačný orgán bude musieť vybudovať 
monitorovací systém na vykonávanie pravidelného dohľadu a hodnotenia.

Okrem toho by politiky mali mať na pamäti rozvojové stratégie pre neustále zlepšovanie poskytova-
nia služieb stredného odborného vzdelávania a prípravy. Pri monitorovaní a hodnotení škôl je nevy-
hnutné využívať získané informácie na vypracovanie a implementáciu zlepšovacieho plánu pre školy. 

Pokiaľ ide o riadenie zabezpečovania kvality na SOŠ, dôležitými aspektmi sú dodržiavanie pra-
vidiel a zodpovednosť. V súvislosti s činnosťami a rozhodovacími procesmi je povinnosťou podá-
vať zúčastneným stranám transparentné správy o pokroku pri dosahovaní cieľov. Rovnako bude 
potrebné podať správu o účinnosti a efektívnosti poskytovania služieb stredného odborného vzde-
lávania a prípravy a o dodržiavaní zákonov a pravidiel.

OBRÁZOK 2.1. Dimenzie politiky a riadenia stredného 
odborného vzdelávania a prípravy 

Zdroj: Autori.
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Inštitucionalizácia postupov pri zabezpečení kvality 

V tejto podkapitole uvádzame prehľad celého rámca zabezpečenia kvality. Na Obr. 2.2. sú dôležité 
prvky, ktoré treba brať do úvahy.

Červená čiara predstavuje tok toho, ako a  aký druh informácií sa zhromažďuje prostredníctvom 
systému monitorovania a hodnotenia. Modrá čiara predstavuje proces využitia na základe zhromaž-
dených informácií (externé hodnotenie, interné hodnotenie a zhromažďovanie spätnej väzby od ex-
terných zainteresovaných strán).

Tento diagram stručne zobrazuje cyklus PDCA (naplánuj-vykonaj-over-akčné kroky), ktorý koluje 
v celom rámci zabezpečovania kvality pri poskytovaní služieb stredoškolského odborného vzde-
lávania a prípravy. Vláda by v procese plánovania mala stanoviť ukazovatele, aby ich bolo možné 
použiť pri hodnotení údajov. Potom sa bude počas implementácie politiky stredoškolského odbor-
ného vzdelávania a prípravy vykonávať monitorovanie a hodnotenie, a  to prostredníctvom inter-
ného hodnotenia (vrátane hodnotenia infraštruktúry riadenia a  organizácie, personálu, zdrojov, 
učebných osnov a programov) a externého hodnotenia (vrátane kontroly, auditov, návštev na mies-
te atď. ) na úrovni škôl. Ďalej by sa zhromažďovala aj spätná väzba od interných zainteresovaných 
strán (zásady, pedagógovia, študenti a ďalší) a externých zainteresovaných strán (zamestnávatelia 
absolventi, firmy atď.). Údaje zhromaždené monitorovaním a hodnotením sa presúvajú na oddelenie 
kvality a využívajú sa na zlepšovanie systému.

OBRÁZOK 2.2.  Vývojový diagram systému zabezpečenia kvality stredoškolského  odborného vzdelávania  
a prípravy 

Zdroj: Autori, na základe CAF (2013) a Cedefop (2015).
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Pokiaľ ide o zlepšenie na úrovni SOŠ, každá SOŠ by mala na základe svojho sebahodnotenia vypraco-
vať plán zlepšovania školy. Plán zlepšovania vypracovaný každou strednou školou odborného vzdelá-
vania a prípravy by mal byť poskytnutý aj vedeniu samosprávneho kraja, aby oddelenie kvality mohlo 
monitorovať a hodnotiť plán každej školy a v prípade potreby poskytnúť spätnú väzbu. Je dôležité si 
uvedomiť, že proces PDCA existuje tak na regionálnej (systémovej) úrovni, ako aj na úrovni školy.

Ďalej, tieto externé zúčastnené strany majú v  poskytovaní služieb stredoškolského odborného 
vzdelávania a prípravy rozhodujúcu úlohu pri prispievaní k  ich kvalite. Sú to: 1) zamestnávatelia; 
2) sociálni partneri; 3) subjekty poskytujúce alebo sprostredkujúce služby zamestnanosti; 4) absol-
venti; 5) miestni alebo regionálni činitelia s rozhodovacími právomocami; a 6) akreditačné orgány. 
Zamestnávatelia poskytujú cenné názory a požiadavky, ktoré odrážajú potreby trhu práce. Keďže 
absolventi stredných škôl odborného vzdelávania a prípravy sú nakoniec týmito spoločnosťami nají-
maní a zamestnávaní, musia stredné školy odborného vzdelávania a prípravy poskytovať relevantné, 
efektívne a na trhu práce uplatniteľné študijné odbory na zvýšenie zamestnateľnosti absolventov. 
Zamestnávatelia tiež prispievajú k zabezpečovaniu študijných odborov poskytovaním pracovných 
miest a  možností vykonávania praxe pre študentov, aby nadobudli aj praktické skúsenosti. Preto 
je spolupráca medzi zamestnávateľmi a inštitúciami stredoškolského odborného vzdelávania a prí-
pravy kľúčovým partnerstvom pri zabezpečovaní kvality stredoškolského odborného vzdelávania 
a prípravy. Komunikácia s miestnymi alebo regionálnymi orgánmi s rozhodovacími právomocami 
je ďalším spôsobom, ako zvýšiť kvalitu vzdelávania na SOŠ, pretože môžu podporovať a zvyšovať 
viditeľnosť stredných škôl pre verejnosť a zvyšovať reputáciu a atraktivitu študijných odborov. Na 
záver možno povedať, že externí partneri môžu komplexne prispieť do systému a podporovať úsilie 
SOŠ o dosiahnutie lepšej kvality.

Financovanie zabezpečenia kvality

Procesy zabezpečovania kvality vyžadujú dôsledné financovanie na podporu kontinuity činnosti 
zabezpečovania kvality. Osvedčeným postupom je mať rozpočet resp. rozpočtovú položku určenú 
na zabezpečenie kvality. Niektoré z rozpočtových položiek potrebných na pokrytie procesov zabez-
pečenia kvality sú uvedené nižšie. Ďalej uvádzame ukazovatele z kvalitatívneho aj kvantitatívneho 
hľadiska. Financovanie zabezpečenia kvality na SOŠ by financovala hlavne vláda. Výdavky na zabez-
pečenie kvality SOŠ môžu pokrývať rôzne činnosti, vrátane týchto:

• Dôsledný vývoj štandardov a programov
• Dôsledný vývoj nástrojov na hodnotenie kompetencií
• Rozvoj a akreditácia hodnotiteľov
• Školenie manažérov hodnotiacich stredísk a spracovateľov
• Budovanie kapacít hlavných hodnotiteľov
• Akreditácia hodnotiacich stredísk vrátane kontroly a kontroly ich zariadení, vybavenia 

a požiadaviek
• Audity zhody
• Vedenie registrov absolventov a ich kvalifikácií

Na plnenie činností zabezpečovania kvality a politických cieľov je potrebné vyčleniť dostatočné roz-
počtové prostriedky, aby bolo možné naplniť ciele politiky kvality. Zdroje financovania by sa mohli 
generovať aj mimo vedenia kraja, napríklad prostredníctvom spoločností a podnikov.

TABUĽKA 2.1. Ukazovatele financovania zabezpečenia kvality na SOŠ 

Kvalitatívne Kvantitatívne

• Ročný rozpočet je zdokumentovaný 
a zverejnený 

• Prostriedky pridelené v rozpočte sú 
v súlade s politikou kvality na SOŠ 
a jej činnosťami

• Výška investícií do majetku, služieb a zariadení 

• Úroveň hodnotenia, kapacity hodnotiteľov, vrátane ich odborného rozvoja 

• Výška investícií do rozvoja zamestnancov kvality 

• Výška investícií do monitorovania, revízie a zlepšovania v rámci zabezpečenia 
kvality

Zdroj: Autori, 2020.
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Zodpovednosť a dodržiavanie pravidiel

Táto časť vysvetľuje rámec, ktorý predstavuje vzťah medzi stranami, ktoré sú zainteresované v posky-
tovaní služieb stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy. Stanovenie jasnej dlhej a krátkej 
cesty zodpovednosti zlepší spoluprácu a prispeje k zabezpečeniu kvality pri poskytovaní služieb stre-
doškolského odborného vzdelávania a prípravy.

Za poskytovanie služieb stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy je primárne zodpovedný 
samosprávny kraj. Na základe Správy o vývoji sveta z  roku 2004 existujú tri skupiny aktérov, kto-
rých sa týka zodpovednosť za poskytovanie týchto služieb - konkrétne sú to občania a klienti, politici 
a  tvorcovia politík a  organizační / poskytovatelia v  prvej línii. V  súvislosti s  poskytovaním služieb 
stredoškolského odborného vzdelávania a  prípravy sú občanmi a  klientmi študenti (a  ich rodičia), 
absolventi a zamestnávatelia, ktorí prijímajú absolventov SOŠ. Poskytovateľmi sú inštitúcie stredo-
školského odborného vzdelávania a prípravy, ktoré poskytujú skutočné vzdelávanie, napríklad peda-
gógovia a zamestnanci na školách. Obrázok 2.3 zobrazuje vzťah zodpovednosti medzi týmito aktérmi. 

Na základe tohto diagramu by vedenie samo-
správneho kraja malo poskytovať žiakom, rodi-
čom a  zamestnávateľom informácie, ako je na-
príklad informácia o tom, ako sa SOŠ darí, aký je 
ich výkon, zatiaľ čo oni, na oplátku, môžu sme-
rovať svoje požiadavky smerom k  samospráv-
nemu kraju, aby získali potrebné informácie. 
Tento vzťah predstavuje dlhú cestu zodpoved-
nosti. Zamestnávatelia môžu napríklad vyjad-
rovať svoje názory na nedostatok zamestnancov 
s potrebnou kvalifikáciou, čo tiež odráža potreby 
pracovného trhu.

„Kompakt“, ktorý predstavuje vzťah medzi sa-
mosprávnym krajom a SOŠ, je ako zmluva, ktorá 
zaväzuje SOŠ, aby študentom poskytovala kva-
litné vzdelávanie. Stredné odborné školy musia 
vyhovovať normám kvality, ktoré navrhlo vede-
nie kraja. Vedenie bude ďalej musieť zverejniť in-
formácie o výkonnosti každej strednej odbornej 
školy, a ak tieto školy nedosahujú dobré výsled-
ky, má právo pokutovať ich. Napríklad ak SOŠ 

nedosahuje minimálne štandardy kvality, môže danú školu zavrieť alebo znížiť jej finančnú podporu.

Pokiaľ ide o vzťah medzi žiakmi/zamestnávateľmi a školami, môžu poskytnúť spätnú väzbu a poža-
dovať služby, ktoré by mali dostávať. Napríklad žiaci môžu hodnotiť učiteľov, aby poskytli spätnú 
väzbu o tom, ako vyučujú . Toto by sa považovalo za krátku cestu zodpovednosti. Keďže vedenie 
kraja, oddelenie kvality nemôže špecifikovať všetky kroky poskytovateľov, je to ďalší dôležitý spôsob 
udržiavania kvality stredných odborných škôl.

Vedenie kraja, oddelenie kvality musí zabezpečiť udržanie zodpovednosti v celom systéme poskyto-
vania služieb odborného vzdelávania a prípravy a umožniť uskutočnenie krátkej a dlhej cesty zod-
povednosti. Jednou z metód zvýšenia transparentnosti a zodpovednosti v  systéme je poskytnutie 
vyváženej bodovacej tabuľky (balance score card) a pod. Takáto správa môže obsahovať údaje a infor-
mácie o každej inštitúcii stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy, ktoré sa majú poskyto-
vať verejnosti, teda rodičom, študentom, miestnym komunitám a zástupcom vedenia kraja, ktorí sú 
osobami s rozhodovacími právomocami na politickej úrovni (konkrétne informácie o poskytovaní 
údajov verejnosti sú uvedené v časti Spätná väzba pre zlepšovanie školy).

OBRÁZOK 2.3. Zodpovednosti zainteresovaných strán

Zdroj: Autori, založené na  správe Svetovej banky (2004).
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Od návrhu k realizácii 

Spôsoby zabezpečenia kvality na SOŠ 

V tejto časti sa predstavujeme spôsoby implementácie systému zabezpečovania kvality na SOŠ. 
Existuje mnoho spôsobov implementácie riadenia kvality. Táto časť však predstaví spôsoby zalo-
žené na spoločnom rámci pre hodnotenie (CAF 2013), Medzinárodnej organizácii pre normalizáciu 
(ISO 9001), modeli Európskej nadácie pre riadenie kvality (EFQM) a zabezpečovaní kvality v odbor-
nom vzdelávaní a príprave (EQAVET). 

Kľúčovým spôsobom zabezpečenia kvality v politike kvality SOŠ je používanie cyklu PDCA (viď Obr. 
2.4). Cyklus PDCA pozostáva zo štyroch častí, ktorými sa prechádza počas realizácie neustáleho zlep-
šovania. Ide o tieto štyri časti naplánovanie (projektová fáza), vykonanie (vykonávacia fáza), overe-
nie (fáza overenia), a akcia – akčné kroky (úpravy zámeru aj vlastného vykonania na základe ove-
renia a plošná implementácia zlepšení do praxe) (viď Tab. 2.2.).

TABUĽKA 2.2. Vysvetlenie cyklu PDCA 

Naplánuj
Nastavenie cieľov systému a jeho procesov a potrebných zdrojov na dosiahnutie výsledkov a to na základe požiadaviek 
zákazníkov a politík organizácie. Rovnako by bolo potrebné identifikovať a zaoberať sa rizikami a príležitosťami. 

Vykonaj Implementovanie toho, čo bolo naplánované.

Over
Monitorovacie a meracie procesy a porovnanie výsledných produktov a služieb s politikami, cieľmi, požiadavkami 
a naplánovanými činnosťami. Rovnako bude potrebné podať správu o výsledkoch. 

Akcia Úpravy zámeru aj vlastného prevedenia na základe overenia a plošná implementácia zlepšení do praxe.

Zdroj: Autori, 2020.

OBRÁZOK 2.4.  Cyklus  PDCA  

Zdroj: Autori, 2020.

V riadení vzdelávacích inštitúcií a výučbe je potrebné zaviesť riadenie kvality a jasne definovať uka-
zovatele kvality. Základom by mal byť model excelentnosti EFQM, ale aj ďalšie moderné metódy 
riadenia kvality. Ako nástroj komplexného riadenia kvality je to model CAF, ktorý podporuje prin-
cípy excelentnosti pôvodne definované v EFQM.

Výber vhodného nástroja kvality závisí od mnohých faktorov (zložitosť nástroja, cieľ sebahodnote-
nia, efektívnosť, zloženie pedagogického zboru, úroveň rozvoja školy atď.). Preto sa všeobecne nedá 
povedať, ktorý z nástrojov je pre školy najvhodnejší. Všeobecne možno príslušné postupy formulo-
vať na základe princípov totálneho riadenia kvality (TQM).
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Tabuľka 2.3. uvádza hlavné zásady riadenia kvality pri poskytovaní služieb stredoškolského odbor-
ného vzdelávania a prípravy. Tieto princípy sú založené na princípoch riadenia kvality uvedených 
v modeli CAF 2013, ISO 9001 a EFQM.

TABUĽKA 2.3. Princípy riadenia kvality

Princíp Vysvetlenie

Orientácia na výsledky Organizácia sa zameriava na výsledky a tieto výsledky uspokojujú záujmy zainteresovaných strán.

Zameranie na občana/
zákazníka/

Organizácia sa zameriava na potreby zákazníkov. V systéme poskytovania služieb SOŠ by to boli 
študenti, zamestnávatelia a ďalší.

Vodcovstvo a stály účel 
Lídri stanovujú jasnú víziu a ciele. Podieľajú sa tiež na udržiavaní prostredia, kde sa ľudia môžu 
plne zapojiť do realizácie navrhovaných cieľov.

Rozvoj a zapojenie ľudí 
Pri poskytovaní služieb odborného vzdelávania a prípravy by sa mali zapojiť všetky úrovne 
zainteresovaných strán a ich schopnosti by sa mali maximalizovať v prospech organizácie.

Neustále učenie sa, 
inovácie a zlepšovanie

Jedným z cieľov organizácie by malo byť neustále vzdelávanie pre inovácie a zlepšovanie.

Manažment procesov 
a faktov (rozhodovanie na 
základe dôkazov)

Činnosti sú riadené na základe analýzy údajov a informácií. To je potrebné na efektívne 
dosiahnutie požadovaného výsledku.

Vzájomne výhodné 
partnerstvá

Na vytvorenie vzájomných hodnôt a dosiahnutie navrhovaných cieľov bude nevyhnutný 
rozvoj partnerstiev so súkromným sektorom, priemyselnými odvetviami a zamestnávateľmi 
absolventov SOŠ.

Procesný prístup
Umožniť organizácii, aby kontrolovala vzťahy medzi procesmi systému za účelom celkovej 
výkonnosti organizácie 

Spoločenská zodpovednosť
Aktéri zapojení do poskytovania služieb stredného odborného vzdelávania a prípravy by mali 
brať do úvahy svoju spoločenskú zodpovednosť a pokúsiť sa splniť hlavné očakávania miestnej 
komunity.

Myslenie založené na riziku 

Identifikácia rizík vyplývajúcich zo zavedenia manažmentu kvality na škole: 

• neochota vedenia školy opustiť svoj autoritatívny štýl riadenia

• hľadanie okamžitých výsledkov so zameraním na krátkodobé ciele

• egoizmus a individualizmus ľudí a oddelení školstva

• nedostatočné znalosti teórie riadenia kvality

• konzervatívny prístup, rigidita myslenia učiteľov, zotrvačnosť a odpor zamestnancov školy 
voči zmenám v hodnotení školy a vo výučbe 

Zahrnutie riadenia rizík do riadenia školy zvyšuje pravdepodobnosť, že ciele organizácie sa budú 
realizovať, budú sa dosahovať konzistentné výsledky a rôzni partneri budú mať väčšiu istotu, že 
dostanú očakávanú službu.

Myslenie založené na riziku vytvára hodnotnú vedomostnú základňu, zavádza proaktívnu kultúru 
zlepšovania, zaisťuje udržateľnosť kvality služieb a zvyšuje dôveru a spokojnosť partnerov.

Zdroj: Autori.

Obrázok 2.5 predstavuje na základe vyššie uvedených princípov riadenia kvality celkový systém ria-
denia kvality pre poskytovanie služieb stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy. Tento 
model je vyvinutý hlavne na základe modelu CAF 2013, ktorý vychádza z predpokladu, že vynika-
júce výsledky sa dosahujú prostredníctvom kľúčových predpokladov, konkrétne stratégie a pláno-
vania riadenia, ľudí, partnerstiev, zdrojov a procesov. 

Ide najmä o deväť prvkov, ktoré sú rozdelené do dvoch dimenzií, a to „UMOŽŇOVAČI“ a „VÝSLEDKY“. 
UMOŽŇOVAČI sa zaoberajú manažérskymi postupmi v organizácii. Tieto určujú, čo organizá-
cia robí a ako pristupuje k svojim úlohám, aby dosiahla požadované výsledky. V časti VÝSLEDKY 
sa merajú výsledky dosiahnuté v oblasti občania / zákazníci, ľudia, spoločenská zodpovednosť, pri-
čom kľúčový výkon sa meria vnímaním a meradlami výkonu. Z výsledkov sa vytvárajú spätnoväzbové 
slučky, ktoré poskytujú neustále poznatky, na základe ktorých sa navrhujú inovácie a zlepšovanie.
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„UMOŽŇOVAČI“

Vodcovstvo 
Určiť smerovanie, účel, víziu a stratégiu je nevy-
hnutné. Umožňovači ako lídri by mali vytvá-
rať pre organizáciu jasnosť a jednotu účelu. Ako 
manažéri by mali vytvárať prostredie, v ktorom 
môže organizácia a jej ľudia vynikať, a zabez-
pečiť fungovanie vhodného riadiaceho mecha-
nizmu. A ako facilitátori by mali podporovať 
ľudí v ich organizácii a zabezpečovať efektívne 
vzťahy so všetkými zainteresovanými stranami.

Stratégia a plánovanie
Stanovenie strategických cieľov zahŕňa výber, 
stanovenie priorít na základe verejných politík, 
cieľov a potrieb ďalších zainteresovaných strán. Do úvahy berieme aj dostupné zdroje. Pre pláno-
vanie je nevyhnutné zapojiť zainteresované strany z rôznych oblastí, napríklad zainteresované 
strany a podniky z rôznych odvetví.

Ľudia/kádre
Organizácia riadi, rozvíja a uvoľňuje kompetencie a plný potenciál svojich ľudí na individuálnej 
úrovni a úrovni celej organizácie, aby podporila svoju stratégiu, plánovanie a efektívne fungova-
nie svojich procesov.

Partnerstvá a zdroje
Partneri stimulujú vonkajšie zameranie organizácie a vnášajú do procesu potrebné odborné zna-
losti. V tomto kontexte sú kľúčové partnerstvá (napríklad súkromní poskytovatelia služieb alebo 
iné verejné organizácie a tiež občania / zákazníci) dôležitými zdrojmi pre správne fungovanie orga-
nizácie a vzťahy s nimi treba starostlivo budovať.

Procesy
Procesy možno rozdeliť do troch zložiek: 1) základné procesy na realizáciu poslania a stratégie 
organizácie; 2) riadiace procesy na riadenie organizácie; a 3) podporné procesy na zabezpečenie 
potrebných zdrojov.

„VÝSLEDKY”

Výsledky zamerané na občana/klienta
Poskytovateľ služieb sa musí zamerať na spokojnosť svojich občanov / zákazníkov s výrobkami alebo 
službami, ktoré poskytuje. Ich vnímanie je dôležité z pohľadu hodnotenia výsledkov.

Ľudia
Výsledky organizácie vyjadruje kompetencia, motivácia, spokojnosť, vnímanie a výkonnosť jej 
zamestnancov.

Výsledky v oblasti spoločenskej zodpovednosti
Verejná organizácia by mala nad rámec svojho hlavného poslania prejaviť zodpovedné správanie, 
ktoré prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti.

Kľúčové výsledky výkonnosti
Výsledky výkonnosti sa týkajú všetkého, čo organizácia určila ako základné, merateľné úspechy pre 
krátkodobý a dlhodobý úspech organizácie. Je dôležité merať strategické aj prevádzkové výsledky, 
ktoré organizácia dosahuje.

Zdroj: Prevzaté autormi z CAF 2013.

OBRÁZOK 2.5. Nástroj totálneho riadenia kvality (TQM)
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Ukazovatele EQAVET 

Európske zabezpečenie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave (EQAVET) je rámcom pre zabez-
pečenie kvality v kontexte Európy. Prijatie komuniké v Bruggách v decembri 2010 načrtlo sériu 
opatrení na zvýšenie kvality stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy v Európe, aby bolo 
prístupnejšie a relevantnejšie pre trh práce. Bruggské komuniké je najnovšou aktualizáciou kodan-
ského procesu pre európsku spoluprácu v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy 
a EQAVET je výsledkom tohto procesu. Jedným z prvých krokov v tejto iniciatíve bolo navrhnúť 
cyklus riadenia kvality a vytvoriť pre tento cyklus nasledujúce prvky:

1. Plánovanie: stanovenie merateľných cieľov, procesov, prístupov a zdrojov
2. Implementácia: zavedenie procesov a komunikačnej stratégie
3. Hodnotenie: vytvorenie a uplatňovanie monitorovacích a hodnotiacich mechanizmov 

na dosiahnutie cieľov
4. Recenzia: získanie spätnej väzby a analýza úspechov / neúspechov pri dosahovaní cieľov 

a definovaní nových cieľov

Vzhľadom na všeobecnosť tohto cyklu vyvinul EQAVET „stavebné kamene“ EQAVET, ktoré užíva-
teľom viac približujú koncept tohto rámca. (viď Tab. 2.4.).

TABUĽKA 2.4. 10 stavebných kameňov pre rámec EQAVET 

1. Stanovte jasné pravidlá pre 
rozhodovanie o tom, kto ponúka 
stredoškolské odborné vzdelávanie 

Členské štáty sú schopné ponúkať vysoko kvalitné stredoškolské odborné vzdelávanie 
tak, že majú jasné systémy rozhodovania o tom, ktoré organizácie môžu ponúkať 
odborné vzdelávanie, kurzy a / alebo odborné kvalifikácie.

2. Akceptovať a vychádzať z už 
existujúcich interných opatrení

Odporúčanie European Quality Assurance Reference Framework (EQARF) je 
možné podporiť využitím existujúcich systémov poskytovateľov a mechanizmov 
zabezpečovania kvality v stredoškolskom odbornom vzdelávaní.

3. Stanovte jasné úlohy 
a zodpovednosti pre rôzne 
časti systému stredoškolského 
odborného vzdelávania a prípravy 

Na úrovni poskytovateľov ako aj na úrovni systému (či už na národnej alebo regionálnej 
úrovni) je dôležité mať jasno v tom, čo sa od každej organizácie očakáva. 

4. Zistite, aké informácie a údaje by 
sa mali zhromažďovať a používať 
v systéme stredoškolského 
odborného vzdelávania a prípravy

Čo sa týka stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy, máme k dispozícii veľké 
množstvo údajov. Veľkou výzvou je identifikácia a použitie relevantných dátových 
súborov konzistentným spôsobom, takže zameranie na poskytovateľov, kontrolórov, 
hodnotiteľov a vedenie, pričom sa používajú rovnaké definície ukazovateľov a opatrení.

5. Definujte a implementujte 
komunikačnú stratégiu 

Aj keď sú tieto informácie relevantné hlavne na systémovej úrovni, je zrejmé, že je 
potrebné zdieľať a porozumieť aktuálnym, konzistentným a presným informáciám 
o procese zabezpečenia kvality.

6. Pilotné iniciatívy a hodnota 
úspechu 

Zaistenie kvality možno dosiahnuť aplikovaním efektívnych postupov. Postupné kroky, 
ktoré zahŕňajú pilotný program, ocenenia a financovanie, zohrávajú pri zavádzaní 
úspešných systémov zabezpečenia kvality dôležitú úlohu.

7. Využívanie spätnej väzby pre 
zlepšovanie stredného odborného 
vzdelávania a prípravy 

Odborné vzdelávanie a príprava musia zodpovedať potrebám zamestnávateľov 
a študentov. Pre každý systém zabezpečenia kvality je kľúčový spôsob, akým sa spätná 
väzba využije na zlepšenie národného alebo regionálneho systému. Poskytovatelia 
stredoškolskej odbornej prípravy systematicky zhromažďujú a využívajú skúsenosti 
a spätnú väzbu od študentov a zamestnávateľov na zlepšenie svojej práce.

8. Poskytnite transparentné 
informácie o financovaní

Finančné prostriedky verejného a súkromného sektoru nie sú neobmedzené. 
Prepojenie medzi poskytovaním vysokej kvality a financovaním predstavuje z pohľadu 
zabezpečenia kvality stimul aj opatrenie na prebratie zodpovednosti.

9. Zaistite, aby zabezpečovanie 
kvality pokrývalo všetky aspekty 
poskytovania stredného odborného 
vzdelávania a prípravy 

Zabezpečenie kvality sa týka obsahu odbornej prípravy, ako aj administratívnych 
a personálnych opatrení, ktoré podporujú výučbu a štúdium. EQARF by sa mal 
považovať za komplexný.

10. Zaistite, aby bolo stredoškolské 
odborné vzdelávanie a príprava 
založené na silnom zapojení 
externých a interných partnerov 
a príslušných zainteresovaných strán 

Stredoškolské odborné vzdelávanie a príprava je založené na efektívnych partnerstvách 
medzi vládou, vedením regiónu, sociálnymi partnermi a národnými zainteresovanými 
stranami; zamestnávateľmi a poskytovateľmi odbornej prípravy; študujúcimi 
a spoločnosťou. Vytvárajú základný kameň systému odborného vzdelávania a prípravy, 
ktorý mu dodáva silu, relevantnosť a prijateľnosť.

 Zdroj: EQAVET, 2020.
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Ďalej, desať stavebných kameňov v Tab. 2.4. 
sa zakladá na analýze počiatočných zistení a skú-
seností z rozvoja zabezpečenia kvality v európ-
skych členských štátoch. Desať stavebných kame-
ňov sa navzájom podporuje, dopĺňa a nadväzuje 
na európsky referenčný rámec zabezpečenia kva-
lity ukazovateľov stredoškolského odborného 
vzdelávania a prípravy, ako sa uvádza v odporú-
čaní EQAVET. (viď Obr. 2.6.).

Plánovanie a inštitucionalizácia 

Táto časť vysvetľuje dôležitosť stanovenia jas-
ných, primeraných a merateľných cieľov a výstu-
pov z hľadiska politík, postupov, úloh a ľudských 
zdrojov. Uvádza tiež niekoľko príkladov ukazo-
vateľov, ktoré podávajú stručný prehľad o pro-
cese plánovania.

Pre príslušné zúčastnené strany je dôležité vypra-
covať spoločnú strategickú víziu, ktorá obsahuje explicitné ciele / výstupy, akcie a ukazovatele. 
Je nevyhnutné zabezpečiť spoločné porozumenie a vzájomnú podporu v rámci spoločnej zodpoved-
nosti všetkých príslušných partnerov zabezpečujúcich kvalitu stredoškolského odborného vzdelá-
vania a prípravy. Hlavné faktory, ktoré je potrebné zohľadniť v procese plánovania na úrovni sys-
tému SOŠ, sú:

• Čo je potrebné dosiahnuť pri zabezpečovaní kvality:
• Ciele / ciele v stredoškolskom odbornom vzdelávaní a príprave by mali byť nastavené v stred-

nodobom aj dlhodobom hľadisku, a mali by sa odvíjať od európskych a národných cieľov
• Hlavné ciele je potrebné rozdeliť do menších krokov - čiastkových cieľov

• Špecifické aktivity na dosiahnutie hlavných a čiastkových cieľov

• Zdroje (ľudské zdroje, infraštruktúra, pracovné prostredie atď.) potrebné na dosiahnutie vyš-
šie uvedených cieľov

• Špecifické ukazovatele pre ciele a ich ciele:
• Stanovenie ukazovateľov týkajúcich sa procesov a výsledkov
• Stanovenie konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných, relevantných a časovo ohraniče-

ných (SMART) cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť

• Stanovenie štandardov a pokynov pre uznávanie, validáciu a certifikáciu kompetencií, ktoré 
boli definované (konkrétne príklady sú uvedené nižšie)

• Zapojenie všetkých relevantných zainteresovaných strán do účasti na stanovovaní cieľov a záme-
rov stredného odborného vzdelávania a prípravy

• Návrh systému zabezpečovania kvality na základe cyklu PDCA:
• Stanovenie míľnikov pravidelného monitorovania
• Stanovenie vhodných ukazovateľov na monitorovanie procesu a výsledkov
• Vývoj nástrojov na monitorovanie a hodnotenie
• Rozvoj systému spätnej väzby pre zlepšenie poskytovania služieb v stredoškolskom odbor-

nom vzdelávaní a príprave

Zdroj: EQAVET, 2020.

OBRÁZOK 2.6. Desať stavebných kameňov a ich vzťah 
k rámcu zabezpečenia kvality
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Okrem toho by bolo potrebné zvážiť aj plánovanie a inštitucionalizáciu na úrovni poskytovateľov 
stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy, ktorá zahŕňa tieto komponenty:

• Reflektovanie európskych, národných a regionálnych cieľov / zámerov politiky stredného odbor-
ného vzdelávania a prípravy na úroveň poskytovateľa - SOŠ

• Stanovenie explicitných cieľov a cieľov, ktoré sa monitorujú, ako aj programov, ktoré sú určené 
na ich splnenie

• Prebiehajúce konzultácie so sociálnymi partnermi a inými zainteresovanými stranami a ich 
zapojenie do procesu plánovania

• Objasnenie zodpovednosti poskytovateľov stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy 
v procesoch riadenia kvality:
• Explicitný popis každej roly, jej transparentnosť. Vedenie riadi rozhrania medzi rôznymi 

zainteresovanými stranami zapojenými do procesu plánovania
• Stanovenie míľnikov a termínov

• Vytvorenie explicitného a transparentného systému zabezpečovania kvality

Ako je vysvetlené vyššie, stanovenie jasných rolí a zodpovedností pre každú zainteresovanú stranu 
zapojenú do procesu plánovania na systéme aj na úrovni poskytovateľov stredného odborného 
vzdelávania a prípravy je pre efektívny systém riadenia kvality. Tab. 2.5 ukazuje príklad rolí, ktoré 
sú definované pre každú zainteresovanú stranu.
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TABUĽKA 2.5. Zabezpečenie kvality: Roly a zodpovednosti zainteresovaných strán pri zabezpečovaní 
kvality, názorný príklad

Na úrovni vlády

• Stanovenie vízie a cieľov stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy

• Vytvorenie rámca zabezpečenia kvality s normami a priaznivým prostredím

• Nastavenie prostredia umožňujúceho zabezpečenie kvality pri poskytovaní služieb 
stredoškolského odborného vzdelávania a  prípravy (politiky / logistika, systém financovania 
a zodpovednosť / transparentnosť)

• Stanovenie štandardov pre zabezpečenie kvality stredoškolského odborného vzdelávania 
a prípravy

• Vypracovanie plánu realizácie pomocou zapojenia rôznych zainteresovaných strán (využitie sily 
na zabezpečenie kvalitného vzdelávania v stredoškolskom odbornom vzdelávaní a príprave)

• Dohľad na monitorovanie a  hodnotenie v  celom systéme stredoškolského odborného 
vzdelávania a prípravy

• Potvrdenie plánu zlepšovania pre školy

• Zlepšenie plánu poskytovania služieb stredoškolského odborného vzdelávania a  prípravy na 
základe interne zozbieraných informácií / údajov pri zohľadnení vonkajších podmienok, ako sú 
potreby trhu práce

• Zverejňovanie údajov a informácií o stredoškolskom odbornom vzdelávaní a príprave 

• Organizácia a zber údajov v priebehu monitorovania a hodnotenia

• Dohľad nad plánmi zlepšovania škôl

Regionálna sieť škôl • Uľahčiť a podporiť proces zabezpečovania kvality medzi školami a vládou 

Úroveň škôl

Administratívni pracovníci/Manažéri

• Monitorovanie a hodnotenie úrovne školy 

• Zhromažďovanie spätnej väzby medzi učiteľmi a  žiakmi na základe interného a  externého 
hodnotenia

• Hodnotenie výkonu učiteľa

• Hodnotenie výkonu žiakov

• Poskytnutie údajov oddeleniu zabezpečovania kvality / miestnej samospráve

• Prispôsobenie okamžitých opatrení na zlepšenie služieb v stredoškolskom odbornom vzdelávaní 
a príprave

• Vypracovanie plánu zlepšovania školy

Učitelia/majstri odborného výcviku

• Sebareflexia učiteľa na jeho hodnotenie

• Poskytovanie spätnej väzby o vyučovacom procese

• Poskytovanie vzájomnej kvalifikovanej spätnej väzby

Žiaci

• Sebareflexia žiaka pri hodnotení

• Poskytovanie spätnej väzby k hodnoteniu učiteľov

• Poskytnutie spätnej väzby od absolventov

• Poskytnutie spätnej väzby od rodičov žiakov

Externé 
zainteresované strany

(zamestnávatelia)

• Podpora plánovania poskytovania služieb stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy 
vrátane porozumenia a komunikácie s potrebami zamestnávateľov na trhu práce

• Poskytovanie pracovných skúseností žiakom SOŠ, ako napríklad prax na pracovisku 

• Poskytovanie vstupov pre zabezpečenie kvality, ako napríklad spätná väzba k normám

Zdroj: Autori, 2020.
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Implementácia riadenia kvality na SOŠ 

Táto časť predstavuje faktory, ktoré je potrebné mať na pamäti počas procesu implementácie, aby 
sa zabezpečila kvalita poskytovania služieb SOŠ. Predstavuje opatrenia na úrovni systému stredo-
školského odborného vzdelávania, aj na úrovni poskytovateľov - SOŠ - a poskytuje príklady z iných 
európskych krajín na základe správy EQAVET.

Vypracovanie plánov po konzultácii so zainteresovanými stranami

V procese implementácie zabezpečenia kvality pri poskytovaní služieb stredoškolského odborného 
vzdelávania a prípravy je potrebné poznamenať, že plány sú vypracované po konzultácii so zainte-
resovanými stranami a obsahujú explicitné zásady. Pokiaľ ide o konzultácie so zainteresovanými 
stranami, je potrebné vypracovať plán implementácie v spolupráci so sociálnymi partnermi, posky-
tovateľmi stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy a inými príslušnými zainteresova-
nými stranami na rôznych úrovniach. V prípade Estónska sú stredné odborné školy riadené radami, 
v ktorých väčšina miest patrí zamestnávateľom. Na kontrolu výkonu školy dostáva rada výročnú 
správu od riaditeľa školy. Rady sa stretávajú štyrikrát ročne a schvaľujú plány SOŠ, schvaľujú pri-
hlášky študentov, schvaľujú nové študijné odbory ako aj ročné rozpočty a finančné správy.  

Počas vývoja implementačného plánu musia byť vypracované usmernenia a štandardy pre imple-
mentáciu na rôznych úrovniach. Do plánovania implementácie by mali byť zapojené všetky zainte-
resované strany vrátane zástupcov partnerských organizácií. Dobrým príkladom zapojenia sociál-
nych partnerov na regionálnej úrovni je Nórsko. Krajské rady pre odborné vzdelávanie v Nórsku 
sú poradné orgány zodpovedné za monitorovanie toho, či poskytovanie stredoškolského odbor-
ného vzdelávania a prípravy zodpovedá potrebám trhu práce. Práca správnych rád pokrýva školské 
aj podnikové časti učňovských programov a zameriava sa na kvalitu vzdelávania a odbornej prí-
pravy, na primeranosť ponuky poskytovania stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy 
v regióne a na usmerňovanie študentov. Správne rady taktiež radia príslušným orgánom pri kaž-
doročných rozhodnutiach o tom, ktoré študijné či učebné odbory by sa mali ponúkať, a poskytujú 
spätnú väzbu o rozvoji stredoškolského odborného vzdelávania a efektívnosti spolupráce medzi 
školami a vzdelávacími zariadeniami.

Poskytovanie primeranej podpory na zabezpečenie kvality

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý je potrebné vziať do úvahy, sú požadované zdroje, kapacita pou-
žívateľov a nástroje a pokyny potrebné na podporu. V Nemecku je nevyhnutnou súčasťou systému 
odbornej kvalifikácie aj pracovná rehabilitácia potenciálnych zamestnancov. Centrá takejto špecia-
lizovanej odbornej prípravy dávajú príležitosti jednotlivcom, ktorí utrpeli pracovný úraz a zvyšujú 
možnosti ich návratu a zamestnateľnosti na pracovnom trhu. V rehabilitačnom procese prebieha 
posudzovanie odborníkmi, ktorí identifikujú odborné schopnosti účastníkov. Na základe výsled-
kov centrá financujú pracovnú rehabilitáciu jednotlivcov a rozhodujú, ktorá kvalifikácia ponúka 
najlepšie odborné vzdelávanie. Úsilie účastníkov podporuje aj služba kariérneho špecialistu, ktorý 
sa nachádza v každom stredisku odbornej pracovnej rehabilitácie. 

Poskytovanie finančných stimulov by mohlo byť ďalším spôsobom, ako zvýšiť kvalitu poskytova-
nia stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy. Napríklad Fínsko má systém poskytovania 
prémií školám vyššej kvality. To pomáha ovplyvňovať národný systém, ako aj činnosti jednotlivých 
poskytovateľov odbornej prípravy. Tento systém podporuje vykonávanie sebahodnotenia kombi-
novaného s externým hodnotením, do ktorého sú povinné zapojiť sa všetky zainteresované strany, 
ktoré sa zúčastňujú na procese stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy.

Podpora pedagógov

Ďalej je dôležité zahrnúť osobitnú podporu odbornej prípravy učiteľov a majstrov odborného výcviku 
na úrovni poskytovateľov stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy. Preto je v rámci inšti-
túcie stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy nevyhnutné riadenie kvality. Pre zabezpe-
čenie cieľavedomej a včasnej implementácie plánovaných aktivít je nevyhnutný efektívny a fungujúci 
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vnútorný vzťah medzi vrcholovým vedením, vedúcimi oddelení, manažérom kvality a ostatnými 
zamestnancami. Na druhej strane musí pri vykonávaní činností a zvyšovaní pocitu zodpovednosti 
u všetkých zamestnancov existovať určitá úroveň slobody a flexibility. Je to tak preto, lebo kvali-
tatívne ciele sa dosahujú lepšie, keď sa zamestnanci na všetkých hierarchických úrovniach cho-
pia procesu, nastavia si svoje ciele a o ich dosiahnutie sa budú usilovať svojou vlastnou iniciatívou. 
Napríklad Rakúsko vyvinulo systém odbornej prípravy zamestnancov na vykonávanie zabezpeče-
nia kvality na všetkých inštitucionálnych úrovniach. Táto podpora spočíva v zaškolení zamestnan-
cov v oblasti získavania širokej škály špecifických zručností a kvalifikácií potrebných na spustenie 
cyklu zabezpečovania kvality, riadenie cieľov na inštitucionálnej úrovni, rozvoj ľudských zdrojov 
a zhromažďovanie, spracovanie, analýzu a interpretáciu údajov. Takáto odborná príprava a zaško-
lenie umožňuje učiteľom upevniť si kompetencie potrebné na vykonávanie stratégií zabezpečenia 
kvality na školskej úrovni. Na druhej strane, vyššie vedenie na úrovni poskytovateľov stredného 
odborného vzdelávania a prípravy je zodpovedné za zabezpečenie koherentného rozvoja kvality 
v organizácii. Preto je nevyhnutné nastaviť v rozhodovacom procese jasné pravidlá a transparentnosť.

Silná motivácia a schopnosti zamestnancov na vysokej úrovni, ako sú učitelia a školitelia - majstri 
odborného výcviku v inštitúciách stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy, sú rozhodu-
júcimi faktormi úspechu činností zameraných na zvyšovanie kvality. Organizácie odborného vzde-
lávania a prípravy preto potrebujú stratégiu profesionálneho rozvoja svojich zamestnancov, ktorá 
bude v súlade s cieľmi kvality organizácie. Na zvýšenie schopností zamestnancov by mali SOŠ zaviesť 
vhodné programy pre ich ďalšie vzdelávanie pedagógov a výchovných pracovníkov a prijať opatre-
nia, ktoré ocenia takéto úsilie zamestnancov.

Hodnotenie zamestnancov je základným nástrojom na zosúladenie rozvojových potrieb organizá-
cií a jednotlivcov. To umožňuje vzájomnú spätnú väzbu medzi zamestnancami a vrcholovým vede-
ním SOŠ. Hodnotenia zamestnancov môžu zahŕňať tieto činnosti: 

• Spätná väzba od zamestnancov, s ktorými manažéri robili hodnotiace rozhovory

• Spätná väzba od manažérov smerom k zamestnancom

• Diskusia o nápadoch na zlepšenie kvality v inštitúcii

• Diskusia o požiadavkách na ďalšie vzdelávanie zamestnancov

• Zaznamenávanie vzájomne dohodnutých cieľov, činností a termínov

Definovanie systému včasného varovania v stredoškolskom odbornom 
vzdelávaní a príprave

Na rozdiel od hodnotenia, čo je fáza, ktorú konkrétne vysvetľujeme v nasledujúcej časti, monito-
rovanie je súčasťou procesu priameho a systematického pozorovania s cieľom dosiahnuť okam-
žité zlepšenie. Hlavnou funkciou monitorovania je preto poskytnúť dôkazy o okamžitom zásahu, 
ak sa postup odklonil od pôvodného zámeru. 

Na sledovanie kvality výučby a učenia, sa je potrebné zhromažďovanie údajov, ktoré umožní vyko-
nanie okamžitých zásahov. Hlavnou funkciou monitorovania je poskytnúť dôkazy o priebehu pro-
cesu okamžitej intervencie, ak sa proces líši od pôvodného zámeru. 

Na monitorovanie kvality výučby a učenia sa navrhujeme tieto opatrenia:
1. Sebareflexia a sebahodnotenie učiteľmi a riaditeľmi
2. Dotazník o spätnej väzbe od študentov učiteľom
3. Sebareflexia študentov
4. Spätná väzba študentov na školský a akademický rok
5. Stretnutia zamerané na zapojenie a angažovanosť študentov
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Zber údajov v reálnom čase by bol osožný pre dosiahnutie cieľov. Zhromažďovanie údajov z moni-
torovania ponúka príležitosť na okamžitú reakciu, kedykoľvek sú výsledky činností nízke alebo 
nižšie ako očakávania. Samoriadené monitorovanie, ako napríklad vývoj nástrojov, ktoré učiteľom 
pomôžu systematicky uvažovať o kvalite svojich vyučovacích hodín, možno zbierať prostredníctvom 
dotazníkov od študentov, ktoré poskytnú okamžitú spätnú väzbu. Tieto dotazníky môžu byť roz-
dané žiakom aj na sebareflexiu ich študijného správania sa. Učitelia môžu tiež navštevovať triedy 
iných učiteľov, aby mohli sledovať proces výučby a učenia sa a navzájom si tak poskytovať spätnú 
väzbu. Avšak aby sa zabezpečila spoločná dôvera a spolupráca medzi učiteľmi, bude potrebné uza-
vrieť dohodu o kritériách kvality a hodnotení.

Konečným cieľom okamžitých zásahov v inštitúciách stredného odborného vzdelávania a prípravy 
je znížiť počet osôb, ktoré predčasne ukončia štúdium, a zvýšiť mieru ukončenia štúdia, čo sú ciele 
politiky v celej Európe. Monitorovanie môže pomôcť dosiahnuť tieto ciele. Neospravedlnená neprí-
tomnosť študentov by sa mala považovať za včasný varovný signál o predčasnom ukončení štúdia, 
a preto je potrebné ju dôsledne sledovať.

Jasné pokyny a normy kvality na podporu neustáleho zlepšovania na úrovni 
poskytovateľov stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy

Manažéri a poskytovatelia stredoškolskej odbornej prípravy na úrovni SOŠ by mali mať jasnú 
predstavu o tom, čo sa od nich očakáva, a vedieť, kde získať pokyny, ako zabezpečiť neustále zlep-
šovanie. Najmä v decentralizovanom systéme je autorita a kapacita riadenia zabezpečenia kvality 
na každej škole stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy dôležitým faktorom pri imple-
mentácii efektívnych opatrení. V nemeckom Hesensku majú stredné odborné školy väčšiu zodpo-
vednosť za zabezpečenie kvality. Nižšie uvádzame kľúčové komponenty systému riadenia kvality: 

• SOŠ identifikuje svoj model kvality a stanovuje štandardy

• Všetci učitelia aj učitelia praktickej výuky požadujú častú spätnú väzbu o ich spôsobe 
vyučovania

• Inštitúcia stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy pravidelne monitoruje kva-
litu svojej práce, pokiaľ ide o jednotlivé priority a celkovú kvalitu

• Vedenie školy vykonáva interné riadenie kvality

• Na žiadosť riaditeľa navštevuje každú školu externý hodnotiaci tím, ktorý zisťuje, aká je kva-
lita systému riadenia a poskytuje spätnú väzbu 

Informácie (údaje) a posúdenie (hodnotenie)

Táto časť obsahuje stratégie hodnotenia poskytovania stredoškolského odborného vzdelávania 
a prípravy a hodnotenie výsledkov v systéme a na jednotlivých úrovniach. Tieto stratégie zvyčajne 
zahŕňajú tri komponenty: 1) zber a spracovanie údajov; 2) podanie správ a komunikácia o údajoch; 
a 3) diskusia, posúdenie / hodnotenie a kroky založené na týchto údajoch. Hodnotenie výsledkov 
a procesov sa vykonáva pravidelne na základe dôkazov a konkrétneho merania.

Pre zlepšenie kvality stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy je nevyhnutné hodnote-
nie toho, ako sa na školách zabezpečuje kvalita. Hodnotenie je proces vykonávania systematického 
a objektívneho hodnotenia prebiehajúceho projektu, programu alebo politiky stredného odborného 
vzdelávania a prípravy. Cieľom je určiť relevantnosť a splnenie cieľov a dosiahnuť efektívnosť, účin-
nosť, vplyv a udržateľnosť. Hodnotenie by malo poskytnúť dôveryhodné informácie, ktoré umož-
ňujú zahrnutie získaných poznatkov do rozhodovacieho procesu tvorcov politík a poskytovateľov 
stredného odborného vzdelávania a prípravy (Svetová banka, 2004). Pri posudzovaní a hodnotení 
výstupov a procesov je potrebné zohľadniť tieto tri komponenty:



35Rámec zabezpečenia kvality

1. Zapojenie relevantných partnerov do monitorovacieho a hodnotiaceho procesu: 

1.1 Externé hodnotenie školy

1.2 Interné hodnotenie (sebahodnotenie) v rámci školy 

1.3 Hodnotenie zo strany kolegov/partnerov/žiakov

Pre interné aj externé hodnotenie je potrebné vytvoriť metodiky, ktoré zapoja príslušné zúčastnené 
strany do procesu. V nasledujúcej časti poskytneme podrobné informácie o každej z vyššie uvede-
ných zložiek, ako aj niektoré nástroje na implementáciu hodnotenia na školskej a systémovej úrovni.

1. Zapojenie relevantných partnerov do procesu monitorovania a hodnotenia 

Hodnotenie stredného odborného vzdelávania a prípravy zahŕňa veľa aktérov z interného aj exter-
ného hľadiska. Medzi interných partnerov patria učitelia, majstri odborného výcviku, vychovávatelia 
a zamestnanci inštitúcií stredného odborného vzdelávania, ako aj žiaci, rodičia žiakov a absolventi 
škôl stredného odborného vzdelávania a prípravy. Externí partneri zahŕňajú odvetvia / spoločnosti, 
ich zamestnancov, odbory a profesijné organizácie. Do procesu hodnotenia zabezpečenia kvality 
je potrebné zapojiť tieto zainteresované strany a poskytnúť komplexnú analýzu systému poskytova-
nia služieb stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy. Implementácia externých aj interných 
hodnotení môže preto poskytnúť podrobné údaje a informácie, ktoré môžu ďalej zvýšiť účinnosť 
a efektívnosť systému. Externé hodnotenie je možné vykonávať prostredníctvom inšpekcií, audi-
tov a návštevami pracoviska, zatiaľ čo interné hodnotenie zahŕňa hodnotenie riadenia, organizač-
nej infraštruktúry (pracovné prostredie), personálu, zdrojov, učebných osnov a študijných progra-
mov. Partnerské hodnotenia - hodnotenia medzi kolegami resp. žiakmi sú ďalším spôsobom, ako 
zapojiť rôznych aktérov do hodnotenia systému stredného odborného vzdelávania a prípravy, pre-
tože budujú dôveru, transparentnosť a porozumenie medzi partnermi.

1.1. Externé hodnotenie SOŠ 

Na základe správy Európskej komisie (2015)2, pozostáva proces externého hodnotenia naprieč 
Európou z troch základných krokov: 1) analýza, 2) návšteva a 3) podávanie správ. Hodnotitelia vo väč-
šine vzdelávacích systémov majú tiež k dispozícii širokú škálu nástrojov, ktoré poskytujú príleži-
tosti na diverzifikáciu zdrojov informácií, zintenzívnenie komunikácie s príslušnými zaintereso-
vanými stranami a dosiahnutie transparentných záverov založených na dôkazoch.

Externé hodnotenie škôl vykonávajú hodnotitelia, ktorí nie sú zamestnancami príslušnej školy 
a ktorí zodpovedajú orgánom zodpovedným za vzdelávanie. Externé hodnotenie školy sa zao-
berá činnosťami realizovanými v rámci školy bez toho, aby sa usilovalo určiť zodpovednosť sme-
rom k jednotlivým zamestnancom. Cieľom hodnotenia tohto druhu je monitorovať alebo zlepšo-
vať kvalitu školy a výsledky študentov. 

Externé hodnotenie zvyčajne vykonáva ústredný / najvyšší orgán, často nazývaný „inšpektorát“, 
ktorý je zodpovedný za jeho vykonávanie. V prípade Čiernej Hory dohliadajú na kvalitu stredného 
odborného vzdelávania a prípravy tri inštitúcie: Úrad pre služby vzdelávania, skúšobné centrum 
a stredisko stredného odborného vzdelávania. Centrum odborného vzdelávania a prípravy prostred-
níctvom svojho hodnotiaceho oddelenia vykonáva externé hodnotenie odborných škôl. Poradcovia 
Centra odborného vzdelávania a prípravy hodnotia, ako jednotlivé školy dosahujú štandardy v kľú-
čových oblastiach, a pripravujú správu popisujúcu situáciu v škole, na základe ktorej pripravia odpo-
rúčania. Na tomto základe škola pripravuje štvorročný plán zlepšovania kvality3. 
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Ako sme vysvetlili vyššie, praktický proces implementácie externého hodnotenia je rozdelený 
do troch fáz:

1. Prvá fáza zahŕňa zber a analýzu údajov o jednotlivých školách a následnú úvodnú analýzu rizík.

2. Druhá fáza spočíva v návštevách školy s cieľom pozorovať postupy, nahliadnuť do doku-
mentov a konzultovať s aktérmi - zainteresovanými osobami v škole, ako aj s ostatnými 
zainteresovanými stranami.

3. Tretia fáza zahŕňa prípravu hodnotiacej správy.

V predbežnej fáze zhromažďovania údajov hodnotitelia zhromažďujú rôzne informácie z rôznych 
zdrojov. Informácie zahŕňajú údaje ako: 

• Štatistické údaje o výkonnosti a ďalšie kvantitatívne ukazovatele: môžu zahŕňať dosiahnuté 
výsledky a vzdelanie študentov a mieru ich zamestnateľnosti.

• Správy a ďalšie kvalitatívne dokumenty: príkladom je plán rozvoja školy a dokumenty škol-
skej politiky.

• Administratívne dokumenty: analyzujú sa rozvrhy, ročný školský kalendár, zápisnice zo zasad-
nutí správnej rady atď.

• Zhromažďovanie informácií od rôznych zainteresovaných strán: tieto informácie zahŕňajú 
názory učiteľov, rodičov, žiakov, zamestnávateľov a ďalších.

Tabuľka 2.6. zobrazuje niektoré špecifické príklady ukazovateľov externého hodnotenia škôl a škol-
ských zariadení.

TABULKA 2.6. Ukazovatele externého hodnotenia

Oblasť hodnotenia Hodnotiace kritérium Príklady ukazovateľov

Riadenie školy

Školský vzdelávací a výchovný 
program

Strategické ciele sú stanovené. Definovaný profil absolventa 
je zameraný na prípravu žiakov na ďalšie vzdelávanie / lepšie 
uplatnenie na trhu práce. 

Riadenie pedagogického zboru Vedúci pedagogickí zamestnanci školy podporujú odborný 
rast pedagogických zamestnancov. 

Systém vnútornej kontroly 
a hodnotenia

Vedúci pedagogickí pracovníci dôsledne postupujú pri 
kontrolnej činnosti podľa vnútorných systémov kontroly 
a hodnotenia žiakov a pedagogických zamestnancov. 

Proces sebahodnotenia Väčšina pedagogických a odborných zamestnancov sa 
zúčastňuje na systematických procesoch sebahodnotenia, 
ktorých cieľom je zlepšenie kvality vzdelávania. 

Atmosféra v škole, kultúra školy Škola zapája žiakov do školských a mimoškolských aktivít, 
ktoré významne ovplyvňujú ich osobný rozvoj a sebapoznanie.

Školské služby Škola má funkčný systém pedagogického, psychologického 
a kariérového poradenstva.

Vzdelávacie 
podmienky

Podmienky zamestnancov Riaditeľ školy a ďalší pedagogickí vedúci spĺňajú kvalifikačné 
predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej funkcie.

Priestorové podmienky Škola je bezbariérová.

Materiálno-technické zabezpečenie Školá má učebnice / knižnicu.

Podmienky na zabezpečenie ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri práci 

Školský poriadok upravuje základné pravidlá vnútorného 
režimu školy.

Priebeh a výsledky 
vzdelávania 

Učenie sa žiakov Rozvoj kompetencií pre celoživotné vzdelávanie.

Výučba zo strany pedagógov Nastavenie vzdelávacích cieľov vo výučbe 

Zdroj: Autori, 2020.
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Cieľom návštev v škole je poskytnúť hodnotiteľom dôkazy o výsledkoch školy z prvej ruky. Údaje 
sa zhromažďujú prostredníctvom rozhovorov so zamestnancami, pozorovaním výučby a inšpek-
ciou činností, priestorov a interných dokumentov školy. Nakoniec sú údaje a informácie získané 
počas prvej a druhej fázy zhromaždené do hodnotiacej správy. Vypracovanie hodnotiacej správy 
je dialógom medzi hodnotiteľmi a vedením školy.

1.2. Interné hodnotenie (sebahodnotenie) stredných odborných škôl

Cieľom sebahodnotenia z hľadiska riadenia kvality poskytovania služieb stredoškolského odbor-
ného vzdelávania a prípravy je umožniť nastavenie systému sebaregulácie na školskej úrovni, ktorý 
zvýši kvalitu poskytovaného vzdelávania. Preto je sebahodnotenie školy jedným z hlavných nástro-
jov autonómie na úrovni školy. Vykonávanie sebahodnotenia môže inštitúcii stredoškolského odbor-
ného vzdelávania a prípravy priniesť výhody z týchto štyroch hlavných pohľadov:

1. Poznanie silných a slabých stránok inštitúcie - to škole umožní stanoviť si konkrétne a dosiah-
nuteľné ciele a motivovať pedagogických zamestnancov.

2. Pochopenie vnútorných mechanizmov procesov, ktoré prebiehajú na strednej škole odbor-
ného vzdelávania a prípravy - posilnenie vnútorného dialógu medzi vedením školy a zamest-
nancami, zamestnancami, žiakmi a učiteľmi, aby sa stanovili ciele rozvoja škôl odborného vzde-
lávania a prípravy.

3. Sebahodnotenie zvyšuje prestíž inštitúcií stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy 
- skutočnosť, že stredná škola odborného vzdelávania a prípravy zverejňuje informácie a údaje 
založené na riadení kvality, zvyšuje spoľahlivosť a zodpovednosť školy.

4. Získanie údajov pre externé hodnotenie školy - výsledky sebahodnotenia školy môžu byť zau-
jímavým a užitočným zdrojom informácií pre zriaďovateľov, rodičov a spoločenské organizácie.

Rovnako je potrebné vytvoriť prostredie na vykonávanie sebahodnotenia na úrovni školy. Jednou 
z dôležitých podmienok pre sebahodnotenie je stanovenie jasných a konkrétnych cieľov pre školu 
na základe vzájomného dialógu medzi zainteresovanými stranami v oblasti stredoškolského odbor-
ného vzdelávania a prípravy. Sebahodnotenie nemôže byť úspešné bez jasne stanovených cieľov. Pre 
účely hodnotenia nie je vhodné stanoviť veľa oblastí a cieľov; namiesto toho by ich bolo potrebné 
hodnotiť najviac v troch až štyroch hlavných oblastiach. Tieto ciele si musí stanoviť škola sama 
na základe koncepčného plánu rozvoja školy, ktorý je koncipovaný ako súčasť národného a regio-
nálneho vzdelávacieho programu. Indikátory musia byť stanovené realisticky, jasne a výstižne for-
mulované, špecifikované a merateľné. Proces sebahodnotenia by mal poskytnúť jasné odpovede 
na nasledujúce a ďalšie relevantné otázky: 

• Aké sú naše ciele?

• Zodpovedajú naše ciele trendom doby?

• Zodpovedajú naše trendy miestnym požiadavkám a zriaďovateľovi školy?

• Ako poznáme faktory, ktoré prispievajú k tomu, čo sa deje?

• Čo urobíme so zisteniami zo sebahodnotenia?

Vzhľadom na špecifické ukazovatele na vykonanie sebahodnotenia, v tomto rámci poskytneme nie-
koľko príkladov parametrov (viď Tabuľka 2.7.). Mali by sme však mať na pamäti, že každá inštitú-
cia stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy by si mala stanoviť originálne kritériá, pre-
tože má svoje vlastné rozvojové plány.
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TABUĽKA 2.7. Ukazovatele interného hodnotenia

Doména Oblasť Príklady

Výstup

Výsledky vzdelávacieho 
procesu

• Výsledky žiakov

• Hodnotenie pokroku žiakov

• Porovnanie výsledkov medzi žiakmi s dobrým a slabým prospechom

• Nadobudli žiaci zamýšľané kompetencie?

Osobný rozvoj a rozvoj 
v sociálnej oblasti

• Rozvoj osobnosti žiakov

• Zlepšila sa tímová práca žiakov a zručnosti pri riešení problémov?

• Motivácia žiakov

Ciele žiakov a školy • Je monitorovanie a hodnotenie vykonávané správnym spôsobom?

• Sú ciele v súlade so zameraním žiakov?

• Spĺňajú ciele zameranie školy?

Procesy na 
úrovni triedy

Čas a zdroje na učenie • Koľko času trávia učitelia prípravou výučby?

• Ako efektívne využívajú žiaci čas na učenie?

Kvalita učenia sa 
a výučby

• Má škola zadefinované ukazovatele kvality výučby?

• Má škola svoje hodnotiace kritériá?

• Podporuje vedenie školy učiteľov pri uskutočňovaní vhodných metód 
hodnotenia?

Podpora pri problémoch 
s učením

• Venuje škola pozornosť psychologickým a pedagogickým kompetenciám 
učiteľov, čo pomáha odhaliť problémy s učením žiakov?

• Pripravuje škola učiteľov na prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami?

Procesy na 
úrovni školy

Škola ako miesto učenia 
sa 

• Vytvára vedenie školy priaznivé školské prostredie?

• Vytvára vedenie školy formy pre vyučovacie hodiny a pôsobí na správanie 
a motiváciu učiteľov?

Škola ako sociálny 
priestor

• Existuje medzi žiakmi v škole pozitívne prostredie (napr. žiadne šikanovanie)?

• Aký je vzťah medzi žiakmi a učiteľským zborom?

Škola ako odborné 
pracovisko

• Ako reaguje škola na zmeny vo svojom okolí?

• Môže škola určiť spôsoby implementácie hodnotenia?

• Má škola zavedený systém na podporu a hodnotenie zmien v škole?

Vzťahy 
s prostredím

Škola a domov • Existuje otvorená komunikácia medzi školou a rodičmi?

• Poskytujú sa rodičom informácie?

Škola a komunita • Ovplyvňujú životné podmienky komunity etiku a školské prostredie?

• Čo poskytuje škola komunite?

Škola a orientácia žiakov • Poskytuje školské vzdelávanie všetkým žiakom rovnaké príležitosti na rozvoj 
ich schopností a vlastných názorov, aby mohli rozvíjať morálnu a spoločenskú 
zodpovednosť?

Zdroj: Autori, 2020.

Proces sebahodnotenia pozostáva z piatich krokov. Prvá je fáza motivácie. Keď si riaditeľ školy uve-
domí potrebu sebahodnotenia, mal by ho iniciovať, potom vybudovať sieť rôznych zainteresovaných 
strán a získať spojencov na sebahodnotenie. Druhou je prípravná fáza. V tejto fáze sa nastavujú ciele 
sebahodnotenia. Stanovujú sa pravidlá a špecifikuje sa sebahodnotenie. Tretia fáza je implementácia. 
Postupy sebahodnotenia sú stanovené a implementované a neustále sa aktualizujú a revidujú. Štvrtá 
fáza je hodnotenie. Získané údaje a informácie sa vyhodnotia a vypracuje sa záverečná sebahodno-
tiaca správa. Posledná fáza je nápravná fáza, ktorá završuje celý proces sebahodnotenia. Realizujú 
sa potrebné opatrenia na skvalitnenie súčasnej práce školy.
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Existuje množstvo aktivít a metód na vykonávanie sebahodnotenia škôl. Na zhromažďovanie pod-
robných a presných údajov a informácií možno použiť veľa nástrojov: 1) rozhovory (štruktúrované, 
pološtruktúrované, triangulácia); 2) dotazníky (otázky s možnosťou výberu z viacerých odpovedí, 
otvorené otázky); 3) pozorovanie; 4) analýzu dokumentu; 5) skupinové diskusie atď.

1.3. Hodnotenie prostredníctvom vzájomného preskúmania medzi partnermi

Uskutočnenie vzájomného hodnotenia medzi partnermi resp. medzi rôznymi zainteresovanými 
stranami je tiež užitočným spôsobom na zlepšenie zabezpečenia kvality a vybudovanie dôvery, 
transparentnosti a porozumenia medzi partnermi. Výhodou zavedenia vzájomného hodnotenia 
v procese hodnotenia riadenia kvality je, že poskytuje nezávislý pohľad na odborné vzdelávanie 
a ponúka návrhy odporúčaní na zlepšenie hodnotených oblastí. Fázy partnerského preskúmania 
pozostávajú z troch častí: 

1) Prípravná fáza spočíva v organizačnej príprave hodnotiacej návštevy. Poskytovateľ stredoškolského 
odborného vzdelávania a prípravy vypracuje správu o sebahodnotení a formuluje problémy, ktoré 
by inštitúcia chcela analyzovať, a pripravuje ich na návštevu hodnotiteľa. Hodnotitelia sa zároveň 
pripravujú na vzájomné hodnotenie čítaním správy o sebahodnotení, komunikáciou so školou atď.

2) Hodnotiaca návšteva je kľúčovou činnosťou vzájomného hodnotenia. Návšteva sa uskutočňuje 
priamo v škole, kde sa vedú pohovory s rôznymi skupinami zainteresovaných strán. Na konci náv-
števy hodnotitelia poskytnú inštitúcii predbežnú spätnú väzbu.

3) Po ukončení návštevy hodnotiteľ vypracuje správu. Poskytovateľ stredoškolského odborného 
vzdelávania a prípravy môže k správe poskytnúť pripomienky a po dosiahnutí spoločného kon-
senzu sa vypracuje záverečná správa.

4) Poslednou fázou partnerského preskúmania je implementácia odporúčaní zo vzájomného hod-
notenia vo forme akčných plánov, pričom výsledky hodnotenia sa prenášajú do konkrétnych čin-
ností zameraných na zlepšenie kvality poskytovania služieb stredoškolského odborného vzdelá-
vania a prípravy.

Vzájomné hodnotenie partnermi sa v Slovenskej republike uskutočňovalo na národnej úrovni v spo-
lupráci s talianskou organizáciou Forma.Azione, ktorá má odborné znalosti v oblasti vzájomného 
hodnotenia medzi partnermi. V procese vzájomného hodnotenia boli zaangažovaní aktéri ako 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Štátna 
školská inšpekcia, Národný inštitút vzdelávania, Asociácia stredných škôl odborného vzdeláva-
nia a prípravy, poskytovatelia stredoškolského odborného vzdelávania atď. (Allulli, 2019). Na zák-
lade zistení z tejto štúdie sa dospelo k záveru, že: (1) vzájomné hodnotenie je vhodnou metodikou 
na zlepšenie zabezpečenia kvality na školskej úrovni; (2) partnerské hodnotenie by sa malo pravi-
delne využívať na posilnenie kvality ponuky vzdelávania; a (3) partnerské preskúmanie poskytovate-
ľov stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy je príležitosťou pre nadnárodnú spoluprácu.
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Spätná väzba pre zlepšovanie

Táto časť sa zameriava na to, ako previesť výsledky hodnotenia na činnosti v oblasti zmeny a zlep-
šovania organizácie.

Údaje zhromaždené v priebehu procesu hodnotenia je možné využiť hlavne na dve činnosti, kto-
rými sú vypracovanie plánov na zlepšenie školy a zvýšenie zodpovednosti školy. Externé hodno-
tenie školy môže viesť k odporúčaniam alebo pokynom o konkrétnych aspektoch pre jednotlivé 
školy, ako zlepšiť svoje študijné programy a zároveň zdieľať najlepšie postupy v celom školskom sys-
téme. Na druhej strane výsledky sebahodnotenia môžu poskytnúť spätnú väzbu k plánu zlepšova-
nia školy a aktivitám odborného rozvoja. 

Pokiaľ ide o školskú zodpovednosť, môžu byť výsledky externého a interného hodnotenia škôl zve-
rejnené a tieto výsledky môžu viesť k možným odmenám alebo sankciám alebo posilneniu exter-
ného dohľadu. S týmito výsledkami možno oboznámiť aj školskú komunitu, poskytne sa tak pre-
hľad o stave škôl a pokroku pri dosahovaní školských cieľov, a môže sa zároveň stať cenným zdrojom 
pre študentov a rodičov pri rozhodovaní sa o štúdiu na strednej škole. V ďalších častiach poskyt-
neme konkrétne informácie týkajúce sa procesu vypracovania plánov zlepšovania školy a zvyšo-
vania zodpovednosti školy.

Centrom procesu zlepšovania je zabezpečenie kvality 

Centrom procesu zlepšovania je systém zabezpečenia kvality (viď Obrázok 2.7.). Systém zabezpečo-
vania kvality by mal prispievať k politickým rozhodnutiam pri poskytovaní služieb stredného odbor-
ného vzdelávania a prípravy a podporovať správu systému. Rovnako by sa mal použiť na implemen-
táciu zlepšovacích opatrení pre školy a systémy a to na základe údajov zhromaždených od externých 
/ interných zainteresovaných strán, ako aj na zohľadnenie kvalifikačných požiadaviek trhu práce. 
Systém zabezpečovania kvality môže fungovať iba za predpokladu spoľahlivého a inštitucionalizo-
vaného systému, ktorý poskytuje dôkazy zo spoľahlivej analýzy.

Zdroj: Autori, 2020.

OBRÁZOK 2.7. Zabezpečenie kvality v centre zlepšovacieho procesu 

Prístup zameraný na zručnosti možno ďalej vybudovať prostredníctvom systému zabezpečenia 
kvality. Kvalita je jadrom štandardov, procesu učenia sa pri poskytovaní služieb stredoškolského 
odborného vzdelávania a prípravy a potrebných zdrojov na implementáciu opatrení na zabezpeče-
nie kvality. Počas tohto prístupu by sa malo pamätať na nevyhnutné prostredie na implementáciu 
zabezpečenia kvality, ako je zodpovednosť a správa vecí verejných / riadenie, aby sa zabezpečilo, 
že konečným výsledkom bude vývoj vhodných opatrení na zlepšenie. Zabezpečenie kvality je nepre-
tržitý proces, ktorý nekončí hodnotiacou správou alebo jednorazovými opatreniami po vyhodno-
tení. Samotný systém prechádza procesom učenia sa a získané skúsenosti by sa mali implemento-
vať na regionálnej úrovni. 
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Rovnako je dôležité porozumieť, ako sa proces zlepšovania implementuje na úrovni vedenia (zria-
ďovateľa) a školy. Obrázok 2.8. zobrazuje slučku spätnej väzby a ako sa zozbierané údaje využívajú 
na zlepšenie služieb poskytovaných strednými odbornými školami. Na základe cieľov, ktoré sa vyvi-
nuli v procese plánovania, bude vedenie (zriaďovateľ) musieť získať údaje o pokroku pri dosahovaní 
týchto cieľov. Tieto údaje by sa zhromažďovali prostredníctvom sebahodnotenia a tiež spätnej väzby 
od externých zainteresovaných strán. Údaje by sa hodnotili v systéme zabezpečenia kvality a pou-
žívali by sa pri rozhodovaní a implementácii nových opatrení na zlepšenie všetkých služieb stre-
doškolského odborného vzdelávania a prípravy. Je potrebné rozhodnúť o období pravidelnej reví-
zie plánu zlepšovania - na jedno alebo dvojročnej báze. V nasledujúcej časti nájdete ďalšie pokyny 
týkajúce sa problémov, ktoré je potrebné zohľadniť pri vypracovaní plánu zlepšenia.

Kroky spätnej väzby pre zlepšovanie 

K vypracovaniu plánu zlepšovania pri poskytovaní služieb SOŠ vedú štyri kroky:

1. Analýza faktorov, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality

2. Príprava na zmenu

3. Vypracovanie plánu zlepšovania školy

4. Stanovenie novej a koherentnej rozvojovej stratégie

1. Analýza faktorov, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality

Na zlepšenie kvality poskytovania služieb stredného odborného vzdelávania a prípravy je dôležité 
analyzovať príčiny pozitívnych a negatívnych účinkov. Jedným zo spôsobov analýzy príčin a násled-
kov je použitie Ishikawovho diagramu (viď Obrázok 2.9.). Diagram je možné použiť na mnoho oblastí 
s cieľom analyzovať, či a ako určité faktory prispeli ku kvalite. Jedná sa o nástroj, ktorý ilustruje 
príčinu a následok, keď je zamýšľaný efekt umiestnený na pravom konci šípky, zatiaľ čo hlavné prí-
činy sú zaznamenané na oboch stranách stredovej čiary s čiastkovými príčinami spojenými s hlav-
nými faktormi.

Zdroj: Autori, 2020.

OBRÁZOK 2.8. Rámec spätnej väzby pre zlepšovanie 
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2. Príprava na zmenu

Keď kauzálna analýza pokročí, ďalším krokom je stanovenie priorít pre zmeny a zlepšenia. Pretože 
nie je možné súčasne zlepšiť kvalitu na všetkých úrovniach poskytovania služieb SOŠ, je potrebné 
zvoliť a určiť zameranie akčných krokov. Len čo sa určia preferované oblasti pre zmeny a zlepšenia, 
je potrebné prediskutovať a odsúhlasiť možnosti. Mali by ste si položiť určité kľúčové otázky týka-
júce sa prostriedkov, ktoré má SOŠ k dispozícii na dosiahnutie svojich zamýšľaných cieľov: Sú pro-
striedky dostatočné na dosiahnutie požadovaných výsledkov? Ktorí partneri sú k dispozícii, aby 
pomohli pri dosahovaní zamýšľaných cieľov? Ktoré zainteresované strany môžu poskytnúť podporu?

3. Príprava plánu zlepšovania školy 

Akonáhle sú problémy prediskutované s hlavnými zainteresovanými stranami a dohodnú sa naj-
dôležitejšie oblasti zmeny, všetky tieto informácie sa zapracujú do plánu zlepšovania a pripravia 
sa dva rôzne návrhy zmien: 

1. Nápravné opatrenia na prekonanie zistených zlyhaní a deficitov ako okamžitá reakcia na závažné 
sťažnosti žiakov a iných zainteresovaných strán

2. Adaptačné opatrenia na uskutočnenie štrukturálnych zlepšení a úprav v inštitúciách a progra-
moch SOŠ, pričom do úvahy sa berie nedostatočný výkon alebo nové požiadavky

Po schválení vedením školy / inštitúcie stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy by sa mal 
plán zlepšenia distribuovať a mal by s ním byť oboznámený čo najširší okruh zainteresovaných strán. 

Interne si organizácia zmeny vyžaduje ďalší krok: uvedenie plánu zlepšovania školy do praxe. 
Účelom vytvorenia akčného plánu je zabezpečiť, aby došlo k zlepšeniu a aby sa predpokladaný pro-
ces monitoroval a hodnotil – aby sa skontrolovalo, či sa podarilo dosiahnuť zamýšľané akčné kroky. 
Akčný plán by sa mal zamerať na tieto otázky:

Zdroj: Autori, 2020.

OBRÁZOK 2.9. Príklad Ishikawovho diagramu
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1. Aké kroky je potrebné podniknúť?
2. Ktorí jednotlivci sú zodpovední za implementáciu?
3. Aké zdroje a nástroje sú potrebné na realizáciu plánovaných akčných krokov?
4. Stanovenie termínu, do ktorého sa akčné kroky ukončia
5. Nastavenie ukazovateľov na meranie, či sa dosiahli zamýšľané účinky
6. Hodnotenie (evaluácia) pokroku

Rovnako je dôležité zvážiť, či sú zamestnanci 
stredných škôl odborného vzdelávania a prípravy 
pripravení na zmenu a či sú dostatočne moti-
vovaní na to, aby sa zlepšovacie a akčné plány 
uskutočnili v praxi. Pri sledovaní rôznych kvali-
tatívnych cieľov sa môžu vyskytnúť určité prob-
lémy a prekážky. Existujú dva typy cieľov kvality, 
a to trvalé a upravené ciele. Napríklad trvalým 
cieľom by mohla byť vízia poskytovania služieb 
stredoškolského odborného vzdelávania a prí-
pravy. Tieto ciele niekedy ľudí unavujú, pretože 
sa celé roky nemenia. Upravený cieľ je nastavi-
teľný krok na ceste k uskutočneniu trvalého cieľa. 
Ľudia môžu mať ťažkosti s úpravou cieľov, pre-
tože zmien sa ľudia boja a odporujú im. Obrázok 
2.10. ukazuje príklad vzťahu medzi trvalými a modifikovanými cieľmi.

Na prekonanie tejto ťažkosti je nevyhnutná komunikácia a konzultácie s ľuďmi, ako aj poskyto-
vanie informácií o novom akčnom pláne. Osobitná pozornosť by sa mala venovať tým, ktorých 
sa zmena obzvlášť dotkne. Poskytovanie príležitostí na účasť vo všetkých fázach rozvoja kvality 
by bolo efektívnym spôsobom, ako povzbudiť aktérov, aby dosiahli lepšiu kvalitu poskytovania slu-
žieb stredného odborného vzdelávania a prípravy.

4. Stanovenie novej a koherentnej rozvojovej stratégie

Dôležitou vecou je ustanoviť novú a koherentnú rozvojovú stratégiu pre inštitúciu stredoškolského 
odborného vzdelávania a prípravy, ktorá sa zameriava na neustále zlepšovanie kvality. Účelom 
tohto plánu je reštrukturalizácia celej stratégie poskytovania služieb stredoškolského odborného 
vzdelávania a prípravy; v tomto dokumente to nazývame „Plánovacia verzia 2.0“. Rozdiel medzi 
plánovacou verziou 2.0 a plánom zlepšovania školy bol vysvetlený vyššie v tom, že tento nový plán 
sa týka reštrukturalizácie na regionálnej úrovni, zatiaľ čo plán zlepšovania školy sa týka zlepšenia 
na úrovni školy. Konkrétne príklady reštrukturalizácie na úrovni regiónu:

• Zmena cieľa pri plánovaní a stratégii
• Integrovanie zlepšovacieho plánu do strategického plánovacieho procesu

• Optimalizácia poskytovania služieb SOŠ
•  Zatvorenie stredných škôl odborného vzdelávania a prípravy, ak nedosahujú dobré výsledky
•  Zlúčenie stredných škôl odborného vzdelávania a prípravy v závislosti od potrieb trhu 

práce a žiakov

• Zmena študijných programov na SOŠ

• Zmena kvalifikácie na získanie postu odborného pedagóga na SOŠ

Zdroj: Autori, 2020.

OBRÁZOK 2.10. Príklady trvalých a modifikovaných cieľov 



44 Stredoškolské odborné vzdelávanie a príprava

Pri vývoji plánovacej verzie 2.0 je potrebné mať na pamäti vonkajšie podmienky, ktoré môžu 
mať vplyv na poskytovanie služieb SOŠ, pretože predchádzajúce časti (posúdenie a hodnotenie) 
sa zameriavali na vnútorné podmienky v systéme. Aby sme pochopili vonkajšie podmienky, ktoré 
ovplyvňujú poskytovanie služieb SOŠ, celkový rámec na identifikáciu silných a slabých stránok 
SOŠ a pochopenie faktorov, ktoré ovplyvňujú organizáciu, nám môže poskytnúť analýza silných, 
slabých stránok, príležitostí a hrozieb (SWOT analýza). Kým predchádzajúca analýza sa zameriava 
na vnútorné úspechy, SWOT analýza sa zameriava na skúmanie vonkajších podmienok ďalšieho 
vývoja. Identifikuje príležitosti a hrozby, s ktorými sa organizácia môže v budúcnosti stretnúť.

SWOT analýza a následné budovanie stratégie by sa mali vykonávať prostredníctvom procesu kon-
zultácií s internými a externými zainteresovanými stranami. Zahrnutie širokej škály perspektív 
umožní zorganizovať tento proces ako viacfázový kruh podobného cyklu PDCA, pričom jednotlivé 
etapy budú brať do úvahy údaje a znalosti účastníkov, v nadväznosti na to prijímať vhodné opatrenia 
pre ďalšie kroky, čím sa bude neustále formovať stratégia rozvoja (viď Obrázok 2.11.). Využitie cyklu 
by malo pomôcť vytvoriť si jasný pohľad na empirickú situáciu a identifikovať budúce trendy, čím 
sa optimalizuje obnovená rozvojová stratégia. Poskytovanie služieb stredného odborného vzdelá-
vania a prípravy by sa malo neustále prispôsobovať požiadavkám trhu práce a zabezpečiť, aby eko-
nomike dodávali kvalifikovaných pracovníkov.

Identifikácia externých trendov a požiadaviek 
trhu práce je náročná výzva. Avšak nie každé 
smerovanie bude v súlade so silnými stránkami 
jednotlivých škôl. Pre stratégiu školy je dôležitá 
analýza významu vonkajších podmienok a pri-
jatie adaptačných opatrení na jej implementá-
ciu. Obrázok 2.12. zobrazuje štyri kroky vývoja 
Plánovacej verzie 2.0. Prvým krokom je návrh 
novej verzie a/alebo prispôsobenie existujúcich 
programov SOŠ. Druhým krokom je naplánova-
nie procesu výučby a učenia, ktorý by bol nevy-
hnutný, napríklad nábor nových zamestnan-
cov školy a materiálno-technické zabezpečenie. 
Tretím krokom je formulovanie prispôsobeného 
programu, ktorý sa má uskutočniť. Posledným 
krokom je zabezpečiť, aby sa zaviedol systém 
na meranie výsledkov a ich analýzu pre ďalšie 
zlepšenia. Ďalej by sa mali identifikovať silné 
stránky každej strednej školy odborného vzde-
lávania a prípravy a stať súčasťou každého kroku 
pri vývoji lepšej stratégie.

5. Príklad prípravy zlepšovacieho plánu 
školy: Maďarský prípad

Odborná škola Ferenca Hanságiho v maďar-
skom Szegede - ktorá poskytuje kvalifikáciu pre 
odvetvie spoločného stravovania a cestovného 
ruchu - sleduje od roku 20004 požiadavky svojich 
partnerov a meria efektívnosť odbornej prípravy. 
V ročnom pláne školy vysvetľujú, ako treba pravi-
delne získavať názory od zainteresovaných strán, 
ako sú: zamestnanci školy, študenti a ich rodi-
čia, nadácia, ktorá školu vlastní, a organizácie, 

Zdroj: Autori, na základe Cedefop, 2015.

OBRÁZOK 2.11. Formovanie stratégie rozvoja

Zdroj: Autori, 2020.

OBRÁZOK 2.12. Štyri kroky adaptácie a vývoja Plánovacej 
verzie 2.0
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ktoré poskytujú možnosti učňovského vzdelávania. Zainteresovaných strán sa pýtajú na to, ako 
vnímajú úsilie školy o zlepšovanie a dosiahovanie cieľov v oblasti neustáleho rozvoja v pedagogic-
kej a odbornej oblasti.

Škola využíva štandardizovaný prístup k výberu respondentov, stanovuje ciele na meranie výsled-
kov a zaisťuje spoľahlivosť a presnosť výsledkov. Tento proces monitoruje tím riadenia kvality 
školy, ktorý poskytuje analýzu identifikovaných trendov, porovnáva výsledky s cieľmi školy a pred-
kladá výsledky od všetkých zainteresovaných strán. Na základe týchto výsledkov tím riadenia kva-
lity určuje silné stránky a navrhuje oblasti na zlepšenie. Tím a pedagogickí zamestnanci sa podie-
ľajú na príprave a implementácii nových akčných plánov a na monitorovaní a hodnotení výsledkov. 
Zhromaždené informácie sa na konci procesu distribuujú zúčastneným stranám.

Efektivita školy sa zlepšila vďaka častým a pravidelným akčným plánom, ktoré sú založené na spät-
nej väzbe a vnímaní zo strany zamestnávateľov a ostatných partnerov v procese poskytovania stre-
doškolského odborného vzdelávania a prípravy. Napríklad plány individuálneho rozvoja, ktoré 
zlepšujú osobnú starostlivosť o študentov, sa stali významným prvkom pri revízii vzdelávacích 
a študijných programov. Hmatateľným výsledkom zlepšení je, že partneri školy majú v súčasnosti 
omnoho priaznivejší názor na túto inštitúciu.

Časté meranie spokojnosti partnerov sa navyše stalo podnetom pre školu, aby s týmito partnermi 
viac komunikovala. Toto umožnilo škole navrhnúť školské programy, ktoré zodpovedajú požiadav-
kám zamestnávateľov a vytvoriť tak efektívny systém.

Definovanie ukazovateľov výkonnosti a šírenie informácií

Údaje zhromaždené pri posudzovaní a hodnotení sa používajú na zlepšenie systému stredoškol-
ského odborného vzdelávania a prípravy. V procese posudzovania a hodnotenia je vyvážený systém 
hodnotiacich kritérií a bodovania (BSC) užitočným nástrojom na vykonávanie kvantitatívnych 
meraní. BSC poskytuje explicitné informácie o tom, či sa poskytovateľom - školám - darí pri dosa-
hovaní plánovaného poslania a cieľov. BSC môže byť tiež užitočný ako nástroj riadenia na komu-
nikáciu s ľuďmi v organizácii a so zainteresovanými stranami zapojenými do poskytovania služieb.

V Estónsku stanovujú povinné ukazovatele, ktoré sú monitorované na úrovni poskytovateľa aj sys-
tému. Poskytovatelia môžu navrhnúť aj použitie ďalších indikátorov na podporu dátových systé-
mov (EQAVET, 2020). Ďalej uvádzame niekoľko kľúčových ukazovateľov:

• Podpora žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

• Percento žiakov, ktorí sa rozhodli absolvovať voliteľné skúšky spojené s kvalifikáciou

• Miera predčasného ukončenia školskej dochádzky

• Percento absolventov, ktorí sú zamestnaní šesť mesiacov po ukončení štúdia

• Percento žiakov, ktorí pokračujú vo vzdelávaní na ďalšom stupni vzdelávania

• Percento pedagógov-vyučujúcich, ktorí majú potrebnú kvalifikáciu

• Priemerný počet hodín ďalšieho vzdelávania poskytovaných pedagogickým zborom

• Vekový profil vyučujúcich

• Percento pedagogických zamestnancov, ktorí každoročne odchádzajú zo zamestnania
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Distribúcia zozbieraných údajov smerom k verejnosti 

V tejto časti vysvetľujeme, ako zverejniť údaje zhromaždené prostredníctvom procesu monitoro-
vania a hodnotenia. Pri podávaní správ o kvalite každej inštitúcie - SOŠ - je potrebné posúdiť kva-
litu z troch pohľadov: vstupy, procesy a výsledky. Ďalej uvádzame niektoré ukazovatele založené 
na európskom referenčnom rámci zabezpečenia kvality stredného odborného vzdelávania a prí-
pravy. Tieto ukazovatele je možné použiť ako komponenty pre informačný panel pri vývoji sys-
tému podávania správ pre inštitúciu stredného odborného vzdelávania a prípravy. Tieto informá-
cie by sa mali byť publikované smerom k verejnosti.

1. Dôležitosť systémov zabezpečenia kvality pre poskytovateľov stredného odborného vzde-
lávania a prípravy 

a)  Podiel poskytovateľov využívajúcich interné systémy zabezpečenia kvality definované 
zákonom

b)  Podiel akreditovaných poskytovateľov stredného odborného vzdelávania a prípravy

2. Investície do odbornej prípravy pedagógov
a)  Podiel pedagógov zúčastňujúcich sa na ďalšom vzdelávaní
b)  Množstvo investovaných prostriedkov

3. Miera účasti na programoch stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy
a) Počet účastníkov stredného odborného vzdelávania a prípravy podľa typu študijného 

programu a jednotlivých kritérií

4. Miera dokončenia školskej dochádzky v študijných odboroch stredoškolského odborného 
vzdelávania a prípravy

a) Počet ukončených / neukončených študijných odborov podľa typu študijného odboru 
a jednotlivých kritérií

5. Miera umiestnenia v študijných odboroch na SOŠ
a) Cieľ študentov SOŠ v určenom čase po ukončení odbornej prípravy podľa typu študijného 

odboru a jednotlivých kritérií
b) Podiel zamestnaných študentov v určenom časovom bode po ukončení vzdelávania podľa 

typu študijného odboru a individuálnych kritérií

6. Využitie získaných zručností na pracovisku
a) Informácie o povolaniach/zamestnaní získaných jednotlivcami po ukončení vzdelávania 

podľa typu študijného odboru a individuálnych kritérií
b) Miera spokojnosti jednotlivcov a  zamestnávateľov so získanými zručnosťami / 

kompetenciami

7. Miera nezamestnanosti
a) Percento pracovnej sily, ktorá je bez práce, ale je k dispozícii a hľadá zamestnanie

8. Prevaha zraniteľných skupín
a) Percento účastníkov v stredoškolskom odbornom vzdelávaní a príprave, ktorí sú klasifi-

kovaní ako znevýhodnené skupiny (vo vymedzenom regióne alebo spádovej oblasti) podľa 
veku a pohlavia

b) Úspešnosť znevýhodnených skupín podľa veku a pohlavia

9. Mechanizmy na identifikáciu potrieb odbornej prípravy na trhu práce
a) Informácie o mechanizmoch nastavených na identifikáciu meniacich sa požiadaviek 

na rôznych úrovniach
b) Dôkaz o ich účinnosti
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10. Programy používané na podporu lepšieho prístupu k stredoškolskému odbornému vzde-
lávaniu a príprave

a) Informácie o existujúcich schémach na rôznych úrovniach
b) Dôkaz o ich účinnosti

Napríklad v Srbsku používajú informačné hárky o škole, čo je akýsi kontrolný zoznam, ktorý zosta-
vila škola (EC, 2018). Obsahuje ukazovatele, ktoré sa týkajú nasledujúcich informácií:

• Všeobecné informácie o strednej škole odborného vzdelávania a prípravy

• Štatistické údaje o žiakoch (počty podľa rôznych kategórií)

• Štatistické údaje o pedagógoch (pracovné skúsenosti, úroveň ďalšieho vzdelávania)

• Zdroje (výnosy a materiálne investície)

• Vzdelávacie prostredie (študijné odbory, mimoškolské aktivity a odborný rozvoj)

• Študijné výsledky žiakov (výsledky všeobecných akademických testov, výsledky kvalifikač-
ných skúšok a ďalších externých skúšok)

• Hodnotenie prevádzkovania inštitúcie

• Komunikácia (zdroje a spôsob komunikácie s prostredím)

Táto informácia slúži ako nástroj na sledovanie výsledkov žiakov v školách s cieľom informovať verej-
nosť o hlavných charakteristikách školy a jej pokroku v určitých oblastiach rozvoja. Poskytuje subjek-
tom prijímajúcim rozhodnutia potrebné informácie pre zlepšovanie jednotlivých škôl. Cieľom tejto 
správy (informačného hárku) je povzbudiť vzdelávací proces, aby sa orientoval na výsledky, zvýšiť zod-
povednosť všetkých zúčastnených strán vo vzdelávacom procese, zapojiť verejnosť do poskytovania 
informácií rodičom, žiakom, miestnej komunite a vláde, a vypracovať meradlo pre porovnávanie škôl.
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Cieľom školského optimalizačného rámca pre PSK je usmerniť úsilie zamerané na efektívny, účinný 
a relevantnejší systém stredného odborného vzdelávania a prípravy.

Úvod

Európska a národná vízia optimalizácie stredných odborných 
škôl 

Pred vypracovaním rámca regionálnej optimalizácie v kontexte PSK je nevyhnutné zvážiť ciele, 
ktoré sú nastavené na európskej a národnej úrovni. Inými slovami, regionálna vízia by mala byť 
v súlade s víziou národnej optimalizácie a príslušnými európskymi dokumentmi a stratégiami 
navrhnutými inštitúciami, ako sú Európska komisia (EK) a Európske stredisko pre rozvoj odbor-
ného vzdelávania (Cedefop).

Európska vízia optimalizácie stredného odborného vzdelávania a prípravy 
(2030)

Európska vízia optimalizácie stredných odborných škôl do roku 2030 zdôrazňuje význam imple-
mentácie efektívneho stredoškolského odborného vzdelávania prostredníctvom optimalizácie sys-
tému. Jeho cieľom je poskytovať vynikajúce a inkluzívne vzdelávanie a odbornú prípravu, ktoré po-
núkajú príležitosti pre hospodársku a  sociálnu súdržnosť, podporujú konkurencieschopnosť, rast 
a inteligentný, inkluzívny a udržateľný rozvoj, a posilňujú demokratické občianstvo a európske hod-
noty. Systém pomôže každému jednotlivcovi rozvinúť celý svoj potenciál v kontinuu celoživotného 
vzdelávania (EC, 2018). Ideálny systém stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy definujú 
tri základné prvky:

1. Podpora získavania zručností, kompetencií a kvalifikácií, ktoré zabezpečujú zamestnateľ-
nosť, prispôsobivosť, osobný rozvoj a aktívne občianstvo jednotlivcov.

2. Poskytujte prístupné, atraktívne, hodnotné a inovatívne zabezpečenie kvality vzdeláva-
nia pre všetkých.

3. Integrované, reagujúce, diverzifikované systémy so zabezpečenou kvalitou, ktoré sú pod-
porené spravovaním, financovaním a poradenstvom, a ktoré posilňujú excelentnosť, začle-
nenie, efektívnosť a spoločnú zodpovednosť.

1. Zručnosti, kompetencie a kvalifikácie pre zamestnateľnosť, prispôsobivosť, osobný rozvoj a aktívne ob-
čianstvo
Táto zložka zdôrazňuje význam poskytovania základných a flexibilných zručností, ktoré sú požado-
vané na trhu práce a v spoločnosti. Žiakom umožnia viesť profesionálny pracovný život. Zároveň je 
dôležité podporovať zamestnateľnosť a produktivitu žiakov ďalším zvyšovaním relevantnosti učeb-
ných osnov SOŠ z pohľadu požiadaviek trhu práce, vrátane praktického vyučovania na pracovisku.
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2. Prístupné, atraktívne, hodnotné a inovatívne zabezpečenie kvality poskytovaného vzdelávania pre všet-
kých
Poskytovanie stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy by mali zabezpečovať vysoko kvali-
fikovaní učitelia, ktorí sú podporovaní prostredníctvom ďalšieho rozvoja odbornosti. Je tiež potreb-
né zamerať sa na žiaka a to prostredníctvom poskytovania flexibilných a modulárnych príležitostí na 
učenie, ktorých cieľom je dosiahnuť maximálnu mieru ukončenia štúdia. Ďalej je potrebné prostred-
níctvom kampaní, do ktorých sú zapojené všetky zúčastnené strany, propagovať stredoškolské od-
borné vzdelávanie a prípravu ako cestu k atraktívnemu a vysoko kvalitnému zamestnaniu a životu.

3. Integrované, pohotové, diverzifikované a zabezpečené systémy kvality s riadením, financovaním a pora-
denstvom, ktoré posilňujú excelentnosť, začlenenie a efektívnosť.
Systémy stredného odborného vzdelávania a prípravy musia byť prepojené s politikou zamestnano-
sti a  sociálnymi politikami na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni a musia byť in-
tegrované do inovačných stratégií a systémov. Ďalej musia byť založené na silných mechanizmoch 
zabezpečenia kvality s efektívnymi cyklami spätnej väzby, ktoré umožňujú prispôsobenie učebných 
osnov tak, aby odrážali potreby trhu práce. Systémy stredoškolského odborného vzdelávania a prí-
pravy musia byť navyše založené na účinnom riadení a spravovaní vecí verejných na všetkých úrov-
niach a za účasti všetkých zainteresovaných strán.

Národná vízia optimalizácie stredného odborného vzdelávania a prípravy 
v Slovenskej republike (2018–2027)

Podľa Národného programu rozvoja vzdelávania (NPDE) 2018–2027 je hlavným cieľom optimalizá-
cie systému stredného odborného vzdelávania a prípravy zabezpečiť kvalitné odborné vzdelávanie 
a prípravu zodpovedajúce súčasným a očakávaným praktickým potrebám (MINEDU, 2018). Nasle-
dujúce opatrenia a akcie sa výslovne zameriavajú na prepojenie vzdelávania s trhom práce cestou 
optimalizácie systému stredného odborného vzdelávania a prípravy:

1. Zlepšovanie kvality systému duálneho vzdelávania, ktoré kombinuje teoretickú výučbu 
v odbornom vzdelávaní a praktickú prípravu s naberaním skúseností z praxe, ako sú stáže, 
praxe financované profesijnými a zamestnávateľskými organizáciami zapojenými do duál-
neho odborného vzdelávania a prípravy

2. Zvyšovanie atraktivity stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy znížením admi-
nistratívnej záťaže pre zúčastnené malé a stredné podniky (MSP)

3. Podpora prepojenia stredoškolského vzdelávania s praxou prípravou a implementovaním 
dopytových projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF)

4. Realizácia efektívneho kariérneho vzdelávania zavedením poradcov na okresnej a regio-
nálnej úrovni

5. Podpora podnikových stáží pre pedagógov odborného vzdelávania a prípravy ako forma 
počiatočného a ďalšieho vzdelávania

6. Rozšírenie možnosti zamestnávateľov vstúpiť na trh práce a poskytovanie ďalšieho odbor-
ného vzdelávania podporou ich umiestnenia na praktické stáže v spoločnostiach

Týchto šesť komponentov sa týka optimalizácie systému stredoškolského odborného vzdelá-
vania a prípravy a zdôrazňuje dôležitosť prepojenia vzdelávacieho systému s potrebami ekono-
miky a trhu práce. Z hľadiska optimalizácie je ustanovenie štrukturálnej konzistencie medzi sys-
témom stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy a potrebami ekonomiky / trhu práce 
dôležitým faktorom pre rozvoj ekonomiky a zlepšenie sociálnej situácie obyvateľstva. Týchto šesť 
komponentov by sa malo stať základnými princípmi rozvoja optimalizačných stratégií na regio-
nálnej úrovni.
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NPDE navyše osobitne zdôrazňuje, že praktické vyučovanie by sa malo uskutočňovať v dielni 
a na pracovisku zamestnávateľa, aby reagovalo na ekonomické potreby. Praktické školenia, ktoré 
sa uskutočňujú priamo u zamestnávateľov, umožňujú študentom porozumieť skutočnému pros-
trediu priemyselných odvetví / pracovísk, a tým uľahčujú ich úspešné umiestnenie na trhu práce 
po ukončení štúdia.

Ďalším dôležitým rozmerom v procese optimalizácie je zohľadnenie miesta menšín a zraniteľného 
obyvateľstva vo vzdelávacom systéme. NPDE 2018–2027 vyjadruje podporu aj stredným školám 
odborného vzdelávania a prípravy, ktoré musia vyučovať v miestnom jazyku národnostných men-
šín vrátane stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy v duálnom systéme. Zaväzuje sa tiež 
k posilneniu materiálno-technickej podpory škôl vytváraním učebníc a iných vzdelávacích pomô-
cok na školách používajúcich jazyk národnostných menšín. Tieto snahy podporia aj ďalšie straté-
gie, ktoré sa pripravujú na rok 2021, napríklad Stratégia inkluzívneho vzdelávania a Stratégia pre 
rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030.

Regionálna vízia optimalizácie SOŠ v PSK

Celková/dlhodobá vízia pre Prešovský kraj 

V Prešovskom kraji je celková / dlhodobá vízia odborného vzdelávania opísaná predovšetkým 
v Stratégii vzdelávania pre PSK na roky 2017/2022 a Regionálnej stratégii vzdelávania na stredných ško-
lách v územnom rozsahu PSK na roky 2019–2020. Hlavným cieľom je znížiť počet žiakov gymnázií 
na 29% alebo dokonca menej a zvýšiť počet študentov na stredných odborných školách.

Prešovský kraj si v oblasti stredoškolského vzdelávania a odbornej prípravy na SOŠ vytýčil štyri 
špecifické ciele: 

1. Zvyšovanie počtu žiakov v trojročnom štúdiu, napríklad v remeselných a odborných štu-
dijných odboroch, kde je na trhu nedostatok pracovných síl.

2. Zvyšovanie počtu žiakov v štvorročných maturitných študijných odboroch - technické, 
elektrotechnické, stavebné a informačné technológie, kde je na trhu práce nedostatok 
zamestnancov.

3. Podpora systému duálneho a praktického vzdelávania zahrnutím opatrení, ako je zmena 
štátnych vzdelávacích programov, školských vzdelávacích programov a podpora účasti 
zamestnávateľov na praktickom vzdelávaní a príprave.

4. Podpora zvyšujúceho sa počtu žiakov v oblasti starostlivosti o seniorov, kde je nedostatok 
pracovných síl v oblastiach ako medicína, ošetrovateľstvo a sociálna starostlivosť.

Vízia optimalizácie systému stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy 
na SOŠ na regionálnej úrovni 

Stanovenie vízie optimalizácie pri poskytovaní služieb stredoškolského odborného vzdelávania a prí-
pravy je prvým krokom k vývoju optimalizačného rámca a stratégií pre implementáciu efektívneho 
systému odborného vzdelávania a prípravy. Celkovú dlhodobú víziu popisuje Stratégia vzdelávania 
v PSK na roky 2017/2022 a Regionálna stratégia vzdelávania na stredných školách v územnom rozsahu 
PSK na roky 2019–2020. Podľa oboch dokumentov je hlavným cieľom stredoškolského odborného 
vzdelávania v PSK príprava žiakov stredných odborných škôl na úspešné uplatnenie sa na trhu práce 
a na terciárne vzdelávanie, ako aj zvýšenie záujmu žiakov a širokej verejnosti o odborné vzdeláva-
nie. Na dosiahnutie tohto cieľa PSK stanovil šesť cieľov, ktoré je potrebné splniť pri zavedení efek-
tívneho systému vzdelávania.
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Šesť cieľov optimalizácie

Prvý cieľ: Optimalizácia a stabilizácia školskej siete 
Tento komponent hovorí o potrebe optimalizovať a stabilizovať sieť škôl. Aktivity navrhované v rámci 
tohto cieľa sa zameriavajú hlavne na vytvorenie optimálnej štruktúry stredoškolského odborného 
vzdelávania a prípravy, ktorá odráža potreby trhu práce, učiteľov a študentov. Patrí sem optima-
lizácia regionálnej dopravnej štruktúry a ubytovacích zariadení stredných odborných škôl, naprí-
klad vylúčenie škôl, ktoré sa navzájom prekrývajú a sú geograficky blízko. Navrhuje tiež zachovať 
dostupnosť vzdelávacích ponúk na zvýšenie efektívnosti odborného vzdelávania, ktoré stabilizujú 
sieť škôl tak, aby školy mohli fungovať aj bez financovania zriaďovateľa. Pokiaľ ide o posilnenie sil-
ného prepojenia medzi trhom práce a strednými školami odborného vzdelávania a prípravy, stra-
tégia navrhuje také opatrenia, ako je podpora trojročných učebných odborov (podľa požiadavky 
zamestnávateľov) a stanovenie počtu žiakov na prijatie do prvého ročníka podľa požiadaviek trhu 
práce (v zmysle príslušného zákona). 

Druhý cieľ: Modernizácia materiálneho a technického zabezpečenia na stredných odborných školách
Tento cieľ rieši potrebu modernizácie materiálno-technického stavu stredných odborných škôl. 
Patrí sem modernizácia učební, laboratórií, školských knižníc a zlepšenie materiálno-technického 
zabezpečenia štúdia na škole ako aj zlepšenie energetickej efektívnosti budov. 

Tretí cieľ: Rozvoj odborného vzdelávania a prípravy pre pracovný trh 
Táto časť zdôrazňuje význam spolupráce medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného vzde-
lávania a prípravy pri navrhovaní študijných odborov v programe odborného vzdelávania pre trh 
práce. Toto by uľahčila aktívna komunikácia so zamestnávateľmi a odborovými zväzmi a účasť 
zástupcov spoločností na nábore žiakov základných škôl pre stredné odborné vzdelanie a prípravu.

Štvrtý cieľ: Spolupráca so zamestnávateľmi mimo systému duálneho vzdelávania 
Tento cieľ sa zameriava na spoluprácu medzi strednými školami odborného vzdelávania a prípravy 
(ktoré nie sú súčasťou systému duálneho vzdelávania) a zamestnávateľmi na školách pre praktickú 
výučbu. Zdôrazňuje vytváranie základov pre praktickú prípravu organizovaním exkurzií v podni-
koch, ktoré umožňujú žiakom zúčastňovať sa na firemných aktivitách, a propagáciou účasti spo-
ločností na nábore žiakov základných škôl na stredné odborné školy a ďalšie podobné aktivity.

Piaty cieľ: Rozvoj stredného odborného vzdelávania a prípravy a stredísk praktického vyučovania
Tento cieľ sa zameriava na potrebu rozvoja stredísk stredoškolského odborného vzdelávania a prí-
pravy. Hlavnou úlohou týchto centier je kontrolovať kvalitu škôl stredného odborného vzdeláva-
nia a prípravy a stať sa prepojením so spoluprácou so zamestnávateľmi. Tieto centrá vyhľadávajú 
spoločnosti, ktoré môžu spolupracovať v rámci regiónu, zlepšujú materiálno-technické vybavenie 
existujúcich stredných odborných škôl, ponúkajú rekvalifikačné kurzy podľa požiadaviek zamest-
návateľov a dokonca budujú ďalšie školy, ktoré reagujú na meniace sa potreby trhu práce.

Šiesty cieľ: Propagácia stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy a technických odborov
Táto zložka vysvetľuje činnosti na podporu stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy. 
Medzi tieto opatrenia patrí podpora škôl v aktívnej propagácii ich aktivít na sociálnych sieťach, 
účasť na verejných prezentáciách a zabezpečenie praktických workshopov pre žiakov základných 
škôl s cieľom zvýšiť ich záujem o technické a polytechnické vzdelávanie. 

PSK má tiež opatrenia na zohľadnenie menšín a zraniteľného obyvateľstva vo vzdelávacom systéme. 
Napríklad PSK podporuje integráciu a vzdelávanie študentov z Ukrajiny na školách v Prešovskom 
kraji (stredné a vysoké školy). V súčasnosti študuje v regióne niekoľko tisíc ukrajinských stredoško-
lákov a študentov vysokých škôl, ktorí nahrádzajú klesajúci počet slovenských študentov na ško-
lách. Po stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelaní obsadzujú voľné pracovné miesta. Okrem toho 
sa tiež realizuje podpora vzdelávania rómskych študentov a ich integrácie do spoločnosti. PSK pod-
poruje dvojročné nadväzujúce odbory (študijné odbory „F“) a trojročné vyššie odborné študijné 
odbory („H“ študijné odbory), najmä študijné odbory v oblasti technických, stavebných, gastrono-
mických a služieb (napríklad predavač, predavač, skladník, čašník, kuchár).
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Na záver možno povedať, že vízia PSK obsahuje hlavné prvky optimalizácie systému stredoškol-
ského odborného vzdelávania a prípravy, ako je poskytovanie kvalitného odborného vzdelávania, 
prepojenie škôl odborného vzdelávania a prípravy s potrebami trhu práce, ponuka praktického 
vyučovania a zohľadnenie postavenia menšín vo vzdelávacom systéme. Je v súlade s európskou 
a národnou víziou optimalizácie systémov stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy, ktorá 
je dôležitá pre vývoj efektívnych stratégií. Stratégie realizované v budúcnosti by sa mali zakladať 
na cieľoch týkajúcich sa optimalizácie poskytovania služieb stredoškolského odborného vzdeláva-
nia a prípravy s cieľom naplniť víziu prípravy študentov zo stredných odborných škôl na úspešné 
uplatnenie sa na trhu práce alebo pokračovanie na vyššom stupni štúdia, ako aj na zvýšenie záujmu 
študentov a širokej verejnosti o odborné vzdelávanie.

Optimalizačné koncepcie a postupy  
(Spôsoby a alternatívy)

Hlavným cieľom optimalizácie poskytovania služieb stredoškolského odborného vzdelávania a prí-
pravy je zabezpečiť dostupnosť a kvalitu príslušného odborného vzdelávania s cieľom pripraviť kvali-
fikovaných absolventov a optimálnym spôsobom uspokojiť potreby hospodárstva prostredníctvom:

• Vyrovnania ponuky a dopytu odborníkov na regionálnej a národnej úrovni

• Optimalizácie školskej siete na základe dopytu na trhu práce a spoločenských potrieb

• Optimalizácie študijných odborov a ponúk na územnom základe

• Zlepšenia poskytovania podpory školám odborného vzdelávania a prípravy

• Zapojenia kľúčových zainteresovaných strán

• Zaistenia kvality poskytovania stredného odborného vzdelávania a prípravy

Koncepčný rámec pre optimalizáciu stredných odborných škôl 

Táto časť poskytuje prehľad toho, čo by sa malo brať do úvahy pri pokuse o maximalizáciu efektív-
nosti a účinnosti poskytovania služieb stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy. Existujú 
tri hlavné dimenzie, ktoré sa do hĺbky zaoberajú optimalizáciou systému odborného vzdelávania 
a prípravy. 

Najskôr je tu strana dopytu (červený diagram – viď Obr. 3.1.). Dopyt po odbornom vzdelávaní a prí-
prave sa do veľkej miery spolieha na stav ekonomiky. Inými slovami, potreby sa budú neustále meniť 
v závislosti od ekonomickej situácie krajiny. Hlavnými aktérmi, ktorí sú v interakcii s týmito zmena-
mi, sú zamestnávatelia v jednotlivých odvetviach / spoločnostiach, pretože títo prijímajú absolven-
tov stredných odborných škôl do zamestnania. Na stranu dopytu má vplyv päť hlavných faktorov: 

1. Zmeny na trhu práce - zmeny sa vyskytujú v závislosti od ekonomického rastu alebo zmien 
v odvetviach alebo iných odvetviach.

2. Príležitosti - počet dostupných príležitostí na trhu práce je dôležitým faktorom, ktorý 
ovplyvňuje zamestnateľnosť absolventov stredných škôl odborného vzdelávania a prípravy.

3. Spokojnosť - zamestnávatelia budú chcieť zamestnať absolventov, ktorí majú príslušné zruč-
nosti pre prácu v ich spoločnosti. Školy odborného vzdelávania a prípravy musia produko-
vať absolventov, ktorí zodpovedajú potrebám ekonomiky.
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4. Kapacita - primeraná schopnosť absolventov škôl odborného vzdelávania a prípravy vyko-
návať pracovné úlohy je nevyhnutná, pretože je to hlavný faktor, ktorý rozhoduje o zamest-
nateľnosti absolventov.

5. Inovácie - technologické a netechnologické inovácie môžu spôsobiť posun v potrebách trhu 
práce, napríklad zvýšenie dopytu po pracovnej sile so znalosťami IT.

Po druhé, diagram na strane ponuky (modrý diagram – viď Obr. 3.1.) predstavuje žiakov v stredo-
školskom odbornom vzdelávaní a príprave, ktorí sú motorom pri zabezpečovaní pracovných síl pre 
ekonomiku. Modrá časť diagramu predstavuje tok toho, ako sa dieťa posúva k tomu, aby sa stalo 
súčasťou pracovnej sily v ekonomike. Modré štvorčeky na pravej strane označujú základné faktory, 
ktoré ovplyvňujú deti, ako sú mobilita, sociálno-ekonomický stav (SES), motivácia / záujem a demo-
grafické údaje. Deti musia navštevovať všeobecné vzdelávanie až po oba stupne základnej školy, aby 
si osvojili základné zručnosti, ako sú čítanie, písanie, počítanie. Po ukončení základného vzdelania 
majú možnosť pokračovať v stredoškolskom vzdelávaní, na stredných odborných školách, v systé-
me duálneho vzdelávania a pod. Absolventi stredoškolského vzdelania môžu pokračovať na ďalšom 
stupni vzdelávania alebo začať pracovať. Niektorí žiaci však môžu školu opustiť z rôznych dôvodov 
a pokúsiť sa získať zamestnanie. V niektorých prípadoch môžu chýbať zručnosti potrebné na získa-
nie práce. To by malo negatívny vplyv na ekonomiku, pretože by sa zvýšila miera nezamestnanosti.

Ďalšou problematickou situáciou je, keď sa absolventi stredných odborných škôl nemôžu uplatniť 
na trhu práce. Niekedy sa to stáva, pretože stredné odborné školy neposkytli študijné odbory, ktoré 
by zodpovedali potrebám trhu práce. Rozdiely medzi poskytovaním odborného vzdelávania a potre-
bami trhu práce znižujú zamestnateľnosť absolventov. Inými slovami, pre stredné odborné školy je 
nevyhnutné, aby poskytovali učebné odbory, ktoré zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľov. Pre 
zabezpečenie kvality odborného vzdelávania sú nevyhnutné nasledujúce prvky: 1) stanovenie vyso-
kých štandardov kvalifikácie pedagógov; 2) poskytovanie kariérového poradenstva pre študentov; 
3) koordinácia s priemyselnými odvetviami; 4) poskytovanie ponúk, učebných osnov a študijných 
programov orientovaných na trh práce; 5) komunikácia a spolupráca s komunitami; a 6) rozvoj ka-
pacít nepedagogických zamestnancov na splnenie požiadaviek ich pozícií.

Vedenie kraja má nakoniec hlavnú úlohu pri vytváraní prostredia, ktoré umožňuje silné prepojenie 
medzi ponukou a dopytom na trhu práce. Vízia, ktorú vedenie rozvíja, je základom politík (právne-
ho rámca) a opatrení financovania, ktoré sa implementujú v praxi. Ďalšou dôležitou úlohou vlády  
(vedenia kraja) je ustanovenie rámca kvality5, ktorý uľahčí monitorovanie, plánovanie a vývoj štan-
dardov. Vláda (vedenie kraja) musí ďalej zhromažďovať údaje z trhu práce, ktoré sledujú kariérny 
postup absolventov (a dokonca aj tých, ktorí predčasne ukončia štúdium) zo škôl stredného odbor-
ného vzdelávania a prípravy, aby mohla implementovať nové opatrenia, ktoré upravia rozdiely medzi 
ponukou a  dopytom. Vedenie kraja je na záver hlavným aktérom, ktorý v  celom procese spája 
právomoci zainteresovaných strán. 

Nasledujúca časť na základe koncepčného rámca podrobnejšie vysvetľuje dimenzie optimalizácie pri 
poskytovaní stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy.
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Dimenzie optimalizácie pri poskytovaní služieb v strednom 
odbornom vzdelávaní a príprave 

V tejto časti sú vysvetľujeme dimenzie, ktoré je potrebné zohľadniť pri pokuse o optimalizáciu po-
skytovania služieb stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy. Na maximalizáciu účinnos-
ti a efektívnosti systému odborného vzdelávania existujú dva spôsoby jeho implementácie, a síce 
racionalizácia a optimalizácia poskytovania služieb stredoškolského odborného vzdelávania a prí-
pravy. Racionalizácia a optimalizácia však majú rôzne významy. Napríklad, keď hovoríme o racio-
nalizácii v školských sieťach SOŠ, jej jediným cieľom je maximalizácia efektívnosti z ekonomického 
(finančného) hľadiska. Konsolidácia škôl a programov, ktoré sú malé, by bola jednou z metód racio-
nalizácie na dosiahnutie nízkych prevádzkových nákladov a vysokých prínosov.

Optimalizácia zohľadňuje aj sociálny rozmer. Zavretie alebo zlúčenie škôl má svoje riziká, najmä pre 
deti vo vidieckych oblastiach a pre marginalizované skupiny, ako sú Rómovia. Napríklad, ak bude 
uzavretá malá stredná odborná škola, ktorá slúži deťom zo zraniteľného prostredia, zníži sa tým 
možnosť týchto detí získať ďalšie odborné vzdelanie. V takom prípade by mali byť zavedené vhodné 
opatrenia pre žiakov, ktorí sú v tínedžerskom veku, ako napríklad systém mentorovania atď. Ak úra-
dy podniknú kroky na zabezpečenie prístupu žiakov do novej školy, denné dochádzanie (v rozum-
ných medziach) nemusí byť hlavnou prekážkou v dosahovaní kvalitného vzdelávania. Optimalizácia 
preto zdôrazňuje dôležitosť zabezpečenia maximálnej kvality a relevantnosti vzdelávania pre všetky 
deti bez ohľadu na ich pohlavie alebo geografické, sociálne, etnické a kultúrne zázemie, pričom je 
zároveň potrebné dbať na rozumnú ekonomickú racionalizáciu, ktorá poskytuje maximálne ekono-
mické výhody pre región.

Ďalej sa na optimalizáciu možno pozerať z dvoch hľadísk: ekonomického / pedagogického a sociál-
neho. Ekonomické a pedagogické dôvody zahŕňajú tri aspekty, a to relevantnosť, efektívnosť a kva-
litu. Relevantnosť zdôrazňuje dôležitosť zosúladenia ponuky a dopytu na trhu práce, zatiaľ čo efek-
tívnosť zohľadňuje vstupy a výsledky potrebné na poskytovanie stredného odborného vzdelávania 
a prípravy, aby sa zabezpečil prínos pre investície do nákladov a vnútorná a vonkajšia efektívnosť. 
Okrem toho je kvalita ďalším dôležitým faktorom pri optimalizácii, pretože je motorom relevant-
nosti a efektívnosti služieb stredného odborného vzdelávania a prípravy. Napríklad so zamestnáva-
teľmi treba diskutovať o učebných osnovách, aby sa zabezpečila vysoká relevantnosť a kvalita pre trh 
práce. Cieľom sociálneho odôvodnenia optimalizácie je ďalej vytvorenie systému odborného vzde-
lávania a prípravy, ktorý maximalizuje kvalitu vzdelávania a zabezpečí, aby sa do škôl odborného 

Zdroj: Autori, 2020.

OBRÁZOK 3.1. Koncepčný rámec optimalizácie 
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vzdelávania a prípravy mohli prihlásiť žiaci z rôznych prostredí (geografického, sociálneho, etnické-
ho, kultúrneho a rodového). Tabuľka 3.1. sumarizuje dve dimenzie optimalizácie systému stredných 
odborných škôl a pre každý komponent uvádza niekoľko ukazovateľov. 

TABUĽKA 3.1. Zhrnutie dimenzií optimalizácie stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy 

Odôvodnenie Zhrnutie Komponenty a ukazovatele

1. Ekonomické 
a pedagocické 
zdôvodnenie

Maximálna účinnosť z ekonomického 
(finančného) hľadiska, napríklad 
na základe analýzy nákladov 
a ekonomických prínosov / výnosov.

Relevantnosť

• Ekonomická situácia krajiny / regiónu

• Potreby trhu práce

• Relevantnosť vzdelávacích programov

• Spätná väzba od zamestnávateľov

• Požiadavky a potreby žiakov

Efektivita

• Analýza nákladov a prínosov

• Vnútorná účinnosť

• Opakovacia frekvencia

• Miera predčasného ukončenia školskej dochádzky

• Miera prežitia

• Miera dokončenia / maturity / dosiahnutého vzdelania

• Miera zamestnanosti

• Miera prechodu na terciárne vzdelávanie

• Organizácia škôl (sieť škôl, zlúčenie / zrušenie škôl)

Kvalita vzdelávania

• Učebné snovy

• Kariérne poradenstvo

• Kvalifikácia učiteľa

• Pomer žiakov a učiteľov

• Vzdelávacie prostredie

• Stáže a učňovské programy

• Požadovaný prospech na absolvovanie

2. Sociálne 
zdôvodnenie

Zavedenie systému odborného 
vzdelávania a prípravy, ktorý 
maximalizuje kvalitu vzdelávania 
a umožní všetkým žiakom z rôznych 
prostredí (geografického, sociálneho, 
etnického, kultúrneho, rodového) 
chodiť do školy 

• Prístup k stredoškolskému odbornému vzdelaniu 
a príprave pre všetkých

• Rovnosť vo vzdelávaní Rómov a marginalizovaných 
študentov

• Poskytovanie vzdelania chudobným

• Vyplňovanie rodových medzier

• Znižovanie rozdielov medzi strednými odbornými školami 
na vidieku a v mestách

Zdroj: Autori, 2020.
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Stratégie pre optimalizáciu stredných  
odborných škôl 

Táto časť sa zameriava na niektoré stratégie, ktoré by sa mohli implementovať na efektívne a efek-
tívne poskytovanie služieb v stredoškolskom odbornom vzdelávaní a príprave. Stratégie, ktoré uvá-
dzame nižšie, sú založené na dimenziách optimalizácie, ako sú ekonomická / pedagogická dimenzia 
a sociálna dimenzia. Poskytujú podrobné informácie o konkrétnych opatreniach pre každú zložku.

Optimalizácia systému SOŠ si môže vyžadovať zásadné vylepšenia, napríklad reštrukturalizáciu ce-
lého systému. Aj keď implementácia celého postupu vyžaduje čas, je nevyhnutné zohľadniť kritériá 
optimalizácie systému SOŠ, ktoré sú uvedené nižšie:

1. Zastrešujúce stratégie optimalizácie školskej siete
2. Rozhodovanie o zabezpečení a potrebách trhu práce
3. Poskytovanie kvalitného vzdelania (stáže, učňovské programy atď.)
4. Využívanie výsledkov vzdelávania
5. Podporné podmienky pre poskytovanie služieb SOŠ
6. Prístup k odbornému vzdelávaniu (rovnosť)
7. Maximalizácia efektívnosti z ekonomického hľadiska
8. Zohľadnenie vonkajších faktorov (napríklad demografických zmien)

1. Zastrešujúca stratégia optimalizácie siete stredných škôl
Stratégie optimalizácie školskej siete musia reagovať na potreby alebo prekonávať štrukturálne vý-
zvy. Pri hľadaní optimálnych riešení v sektore stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy by 
sa malo diskutovať o týchto koncepčných otázkach:

• Aké sú možnosti riešenia problémov z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého hľadiska?
• Aký je systematický prístup k riešeniu problému na rôznych úrovniach v regióne? Ako 

s nimi môžete spolupracovať?
• Ako je možné implementovať stratégiu pri využití a integrácii dostupných relevantných 

parametrov potrebných pri rozhodovaní o sieti škôl, ako sú demografické údaje, ekono-
mické ukazovatele a vzdelávacie aspekty?

Pri optimalizácii siete stredných škôl je potrebné vziať do úvahy tieto prístupy:
1.1 Harmonizácia

Harmonizácia siete škôl s  reálnou demografickou, ekonomickou, sociálnou, kultúrnou 
a vzdelávacou situáciou

1.2 Horizontálna koordinácia
Horizontálna koordinácia pozostáva z: 1) prekonania medzisektorovej izolácie a izolácie 
vzdelávania od odvetví; a 2) prekonávania prekážok a vytvárania prepojení na programo-
vej aj sektorovej úrovni hospodárstva (napríklad služby, technológie, poľnohospodárstvo 
a iné).

1.3 Vertikálna koordinácia
Vertikálna koordinácia je o harmonizácii a prepojení hierarchických úrovní vzdelávacie-
ho systému. Jedným z opatrení na uskutočnenie vertikálnej koordinácie je decentralizácia. 
Pri implementácii decentralizačných politík je však potrebná opatrnosť, pretože školy na 
vidieku majú väčšie riziko zatvorenia, čo vedie k rozdielom v regióne. Preto musí vedenie 
samosprávneho kraja poskytnúť podporu týmto oblastiam, aby bol zabezpečený prístup 
k najbližším školám.

1.4 Modernizácia
Modernizácia školy prináša zmeny v spôsobe výučby, praktického vzdelávania, simulácií, 
ďalšieho odborného rozvoja učiteľov, riadenia školy a ďalších oblastí.
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Na záver možno povedať, že najlepšie výsledky procesu optimalizácie sa dosahujú vyváženou kom-
bináciou vyššie uvedených prístupov. Hlavným cieľom týchto prístupov je nájsť riešenie, ktoré je 
prispôsobené stavu vzdelávacieho systému a charakteristikám miestnej oblasti a regiónu.

Reorganizácia siete poskytovateľov stredného odborného vzdelávania a prípravy a predefinovanie 
profilov a ponúk niekoľkých stredných odborných škôl by sa mohli stať príležitosťou na intervenciu 
vo viacerých dôležitých oblastiach. Toto by mohlo prebehnúť na rôznych úrovniach, ktoré by tak 
prešli hlbokou reštrukturalizáciou v oblasti správy vecí verejných, inštitucionálnej siete poskyto-
vateľov, financovania a personálneho obsadenia. 

RÁMČEK 3. Reštrukturalizácia riadenia, siete poskytovateľov, financovania a ľudských zdrojov cestou 
optimalizácie – prípad Srbska

Príkladom sieťovej optimalizácie škôl bol projekt Optimalizácia siete škôl v Srbsku, ktorý uskutočnilo Fórum pre vzdelávanie od 
októbra 2001 do novembra 2002. Projekt bol realizovaný na pokyn Ministerstva školstva a športu Srbskej republiky s podporou 
belehradskej kancelárie UNICEF. Cieľom tohto projektu bolo určiť možné stratégie, ktoré by srbská vláda mohla implementovať 
s cieľom zefektívniť fungovanie siete škôl v krajine a pripraviť základný priestor pre uskutočnenie dlhodobého procesu kom-
plexnej reformy vzdelávania. 

Optimalizácia školskej siete v Srbsku sa považovala za jeden z prvých krokov pri uskutočňovaní komplexnej reformy vzdelá-
vacieho systému v krajine. Hlavným problémom siete škôl bola nedostatočná efektívnosť z ekonomického aj pedagogického 
hľadiska. 

Na prekonanie tohto problému bolo potrebné najskôr prehodnotiť existujúcu sieť. Prvým krokom v tomto smere bolo vybu-
dovanie informačného systému zaoberajúceho sa monitorovaním stavu škôl, ekonomických potrieb, demografie a trendov. 
Druhým krokom bolo ponúknuť optimalizačnú stratégiu pre sieť škôl pomocou ukazovateľov, ktoré boli zozbierané vzdeláva-
cím informačným systémom a následne načrtnúť stratégie pre zlepšenie kvality a efektívnosti vzdelávania v časti siete škôl, 
ktorú predstavujú malé školy vo vidieckych oblastiach. Tretím krokom bolo, aby vláda konzultovala s regionálnymi, obecnými 
a miestnymi orgánmi a urobila konkrétne politické, ekonomické a strategické rozhodnutia; predovšetkým opätovné preskú-
manie systému z hľadiska ekonomiky, prístupu k základnému vzdelaniu pre deti z malých dedinských komunít, kvality vzdelá-
vacieho prostredia atď. 

Na základe zhromaždených informácií boli údaje analyzované a použité na definovanie optimalizačných stratégií. Tu sú niektoré 
z výsledkov projektu:

1. Vytvorenie webového vzdelávacieho informačného systému a  integrácia tejto databázy do prostredia geografického 
informačného systému (GIS) 

2. Vývoj metodológie pre budúci zber údajov 

3. Vytvorenie zoznamu relevantných parametrov pre rozhodovanie o fungovaní siete škôl

4. Ďalšie zistenia:

4.1 Zistenia

4.1.1 Zlý stav škôl, ktorý vyplýva z ťažkej ekonomickej situácie 

4.1.2 Nedostatky v efektivite pedagogického procesu 

4.1.3 Nutnosť nájsť všetky možné zdroje na zvýšenie ekonomickej efektívnosti, aby sa zabránilo kolapsu školských sietí 

4.2 Odporúčania

4.2.1 Stanovenie aktualizovaných štandardov, ktoré sú pre fungovanie siete škôl relevantné 

4.2.2 Vytvorenie špeciálneho programu odbornej prípravy zamestnancov ministerstva školstva a zástupcov samo-
správ v oblasti zhromažďovania a analýzy údajov a využívania informačných systémov

4.2.3 Presné výpočty nákladov na vzdelávanie vo všetkých častiach školskej siete, vrátane škôl na vidieku a v mestách 

4.2.4 Samotné zváženie ekonomickej a finančnej racionalizácie školskej siete by malo z dlhodobého hľadiska negatív-
ny dopad, napríklad nový impulz pre migráciu vidieckeho obyvateľstva

4.2.5 Dosiahnutie ekonomických a finančných úspor prostredníctvom zatvorenia niekoľkých menších škôl a územné-
ho prepojenia škôl s cieľom lepšieho využitia priestoru a zdrojov, ako aj akumulácie úspor nákladov na dopravu pre 
učiteľov a študentov

Zdroj: Autori, 2020.
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2. Rozhodovanie o poskytovaní služieb a reflektovanie na potreby trhu 

2.1 Zabezpečenie toho, aby systém stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy zodpove-
dal súčasným potrebám trhu práce

2.2 Zabezpečenie strategického začlenenia primeraných akademických schopností, najmä ver-
bálnych a numerických zručností do študijných odborov

2.3 Ponuka pomaturitného odborného vzdelávania pre absolventov, ktorá im umožňuje získať 
vyššie odborné znalosti a sociálne zručnosti, ako sú komunikácia, riadenie a schopnosti pre 
podnikanie

Pre poskytovanie služieb stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy je nevyhnutné posky-
tovať programy, učebné osnovy a kvalifikácie učiteľov, ktoré zodpovedajú súčasným potrebám trhu 
práce. Táto časť sa zameriava na to, ako sa určuje kombinácia ponuky v študijných odboroch stre-
doškolského odborného vzdelávania a prípravy, napríklad koľko žiakov študuje v rôznych odboroch 
a aká kombinácia špecifických a všeobecných zručností by sa mala na školách vyučovať. Žiaci si mu-
sia zvoliť, či sa prihlásia na stredné odborné školy alebo nie. Bude to závisieť od obmedzení, ktoré 
majú žiaci, a taktiež od potrieb žiakov a aj zamestnávateľov. Zamestnávatelia očakávajú, že stredné 
odborné školy im poskytnú najlepších zamestnancov, ktorí spĺňajú potrebné kvalifikačné predpo-
klady. Na druhej strane tvorcovia politík v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy 
musia rozhodnúť, ako poskytnúť študentom študijné odbory, ktoré uprednostňujú samotní študenti 
a ktoré zároveň zodpovedajú potrebám zamestnávateľov. Vlády môžu ďalej poskytovať študijné od-
bory v stredoškolskom odbornom vzdelávaní a príprave iba na základe ich kapacity. Celkovo možno 
povedať, že skladba poskytovaných študijných odborov závisí od troch hlavných faktorov: 1) prefe-
rencie žiakov, 2) potreby zamestnávateľov, 3) obmedzenia existujúcej kapacity. Rovnako dôležité je 
poskytnúť žiakom stredných odborných škôl schopnosť prispôsobiť sa rýchlo sa meniacej ekonomi-
ke a následným požiadavkám zamestnávateľov.

Na prvom mieste musia zotrvať preferencie jednotlivých žiakov, pretože sú hlavnými pohnútkami 
pri rozhodovaní sa o štúdiu. Ich súčasná motivácia a záujmy odrážajú to, čo budú chcieť študovať 
v budúcnosti. Študenti najlepšie vedia, čo ich najviac baví. Aj keď budú výsledky na trhu práce slab-
šie, bude ich kompenzovať pocit pohody a spokojnosti. Umiestňovanie žiakov v študijných odbo-
roch, ktoré ich nezaujímajú, môže viesť k ich nižšej motivácii žiaka a vyústiť do nesprávne nastavenej 
pracovnej kariéry (modrý diamant na Obr. 3.1).

Po druhé, poskytovanie stredoškolského odborného vzdelávania musí reflektovať na požiadavky za-
mestnávateľov. Preto je potrebné systematické hodnotenie potrieb zamestnávateľov, teraz, aj v bu-
dúcnosti. Samotné spoliehanie sa iba na názory a záujmy zamestnávateľov však v sebe nesie určité 
riziko. Je to z toho dôvodu, že pohľad zamestnávateľov nie je vždy rovnaký ako pohľad žiakov alebo 
spoločenský záujem. Napríklad zamestnávatelia môžu chcieť veľmi špecifické zručnosti pre pracov-
né pozície, ktoré sú súčasťou upadajúcich odvetví. Ďalším príkladom by mohlo byť to, že nedostatok 
zručností, ako ho vnímajú zamestnávatelia, by mohol predstavovať oblasti s nízkymi mzdami alebo 
neatraktívne pracovné miesta, o  ktoré potenciálni zamestnanci, ktorí absolvujú stredné odborné 
školy, nebudú mať záujem. Tieto požiadavky zamestnávateľov musia byť vyvážené záujmami spoloč-
nosti ako celku, najmä dlhodobými záujmami žiakov (červený diamant na Obr. 3.1). Z tohto dôvodu 
je potrebné pravidelne realizovať analýzu trhového dopytu - podobne ako v prvom roku iniciatívy 
CuRI v PSK - s cieľom poskytnúť spätnú väzbu školám a regionálnym orgánom. 

Po tretie, obmedzenia ponuky ovplyvňujú kombináciu rôznych odborov, ktoré ponúkajú stredné 
odborné školy. Pre školy je ťažké okamžite reagovať na rýchlo sa meniaci dopyt, pretože školy nemô-
žu tak ľahko a rýchlo meniť svoje základné vybavenie a ani pedagógov nie je možné rekvalifikovať 
v takom krátkom čase. Aj z dlhodobého hľadiska môžu náklady na rýchle zmeny predstavovať obme-
dzenie, niektoré vybavenie na stredných odborných školách je veľmi drahé. Na prekonanie týchto 
problémov je dôležité, aby stredné školy odborného vzdelávania a prípravy mali dostatok zdrojov, 
napríklad finančné stimuly. Vláda (vedenie kraja) môže napríklad poskytnúť stredným školám tzv. 
konkurenčný grant na zlepšenie flexibility a schopnosti rýchlejšie reagovať na potreby trhu. 
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Vieme, že výhody a úžitok stredoškolského odborného vzdelávania slúžia žiakom i zamestnávateľom, 
a preto efektívny systém stredného odborného školstva musí reflektovať oboje: preferencie žiakov 
aj potreby zamestnávateľov (viď Obr. 3.2.). Optimálna rovnováha zavisí na nasledujúcich faktoroch:

• Kto platí za odborné vzdelávanie? Nízky socioekonomický status (NSS) a prostredie, z ktorého 
pochádzajú žiaci stredných odborných škôl, môžu obmedzovať kariérne preferencie, ktoré 
si vyberú.

• Vek žiakov: V prípade stredoškolského odborného vzdelávania je pre žiakov ťažké robiť dlho-
dobé kariérne rozhodnutia. Preferencie žiakov v určitých odborných študijných odboroch 
by preto mali byť vyvážené zameraním na potreby trhu práce, najmä ak je vzdelávanie posky-
tované bezplatne.

• Rozsah a zameranie študijného odboru: Študijné odbory s veľkou zložkou všeobecných zručností, 
často určené na prípravu žiakov na ďalšiu úroveň vzdelávania, ako aj na priamy vstup na trh 
práce, nemusia byť obmedzované požiadavkami zamestnávateľov. Na druhej strane, u študij-
ných odborov určených na priamy vstup na trh práce, ktoré sú zamerané na prípravu na špeci-
fické povolanie a ktoré zriedka vedú k pokračovaniu v štúdiu, by hlavným faktorom pri rozho-
dovaní o ich otvorení mala byť zamestnateľnosť absolventov. Inými slovami, obsah študijného 
odboru poukazuje na to, aký veľký dôraz sa kladie na potreby trhu práce.

• Predvídateľnosť: V niektorých odvetviach, napríklad v školstve a zdravotníctve, sú požiadavky 
na pracovnú silu predvídateľnejšie ako v iných odvetviach. V týchto oblastiach by bolo lepšie 
zosúladiť poskytovanie študijných odborov s očakávanými požiadavkami.

Máme určité mechanizmy na dosiahnutie správnej rovnováhy medzi preferenciami žiakov a potre-
bami zamestnávateľa, pričom nie je potrebné kvôli tomu obmedzovať ponuku študijných odborov. 
Existujú tri hlavné prístupy: 1) poskytovanie je možné regulovať prostredníctvom dostupnosti prak-
tického vyučovania na pracovisku6, 2) vedenie škôl môže iniciovať hodnotenie potrebných zručností, 
a následne informuje o stratégii a aké odbory sa budú otvárať, 3) kariérové poradenstvo možno vyu-
žiť na informovanie žiakov o zmene požiadaviek trhu práce, bližšom zosúladení preferencií študen-
tov s potrebami zamestnávateľov.

Všeobecným problémom však je, že dokončenie 
štúdia v odbore trvá často niekoľko rokov, tak-
že medzi rozhodnutím o  poskytovaní služieb 
odborného vzdelávania a  prípravy a  nástupom 
absolventov odborného vzdelávania a  prípravy 
do zamestnania existuje časový posun. Zamest-
návateľom to sťažuje predvídanie požiadaviek, 
ktoré ich budúci uchádzači musia splniť, zatiaľ 
čo pre žiakov je ťažké vedieť, o aký druh zamest-
nania bude v budúcnosti záujem a dopyt. 

Okrem toho je dôležité poskytovať všeobecné 
zručnosti, ako sú numerické a verbálne zručnos-
ti, bez ohľadu na typ študijného/učebného od-
boru. Predchádzajúce štúdie preukázali, že silná 
gramotnosť a matematické schopnosti sa spájajú 
s lepším výkonom, ktorý zvyšuje mobilitu žiakov 
pri hľadaní zamestnania na trhu práce.7 Aj keď 
problémy základnej verbálnej a numerickej gra-
motnosti pochádzajú ešte zo základného stupňa 
vzdelávania, dôkazy ukazujú, že aj neskoršie in-
tervencie môžu pomôcť pri ich riešení.8 

Zdroj: Autori, 2020.

OBRÁZOK 3.2. Optimálna rovnováha medzi preferenciami 
žiakov a potrebami zamestnávateľov
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Poskytovanie vyšších odborných kvalifikácií pre absolventov stredných odborných škôl je ďalším 
dôležitým rozmerom uspokojovania týchto potrieb. Vyššia odborná kvalifikácia môže ponúknuť 
manažérske a  podnikateľské schopnosti a  prehĺbiť technické kompetencie. Získanie zručností na 
vyššej úrovni v rámci pomaturitného odborného vzdelávania a prípravy by mohlo zvýšiť atraktivitu 
vyššieho stredného odborného vzdelávania a prípravy a tým zvýšiť v budúcnosti zamestnateľnosť.

3. Poskytovanie kvalitného vzdelávania

3.1. Poskytovanie vysokokvalitných prístupov k učeniu v študijných odboroch 

3.2. Do všetkých učebných a študijných odborov je integrované praktické vyučovanie

3.3. Pedagógovia, u ktorých je v rovnováhe ich spôsobilosť odborne vyučovať a proces celoživot-
ného vzdelávania ako aj dopĺňania najnovších znalostí a skúsenosti z daného odboru

Praktické vyučovanie, ako napríklad vyučovanie v učňovských odboroch úspešne rozvíja zručnosti 
a uľahčuje plynulý prechod na trh práce. Praktické vyučovanie vytvára učebné prostredie na uče-
nie sa „tvrdých“ zručností na modernom vybavení a  „mäkkých“ zručností prostredníctvom práce 
s ľuďmi v skutočnom kontexte. Má tiež potenciál zlepšiť prechod zo školy do práce tým, že umožní 
zamestnávateľom a budúcim zamestnancom vzájomné spoznávanie sa. Ak zamestnávatelia posky-
tujú praktické vyučovanie na pracovisku, poskytujú tak žiakom dôležitý signál o zručnostiach, ktoré 
zamestnávateľ hľadá.

Z praktického vyučovania benefitujú nielen žiaci strednej odbornej školy, ale aj ich zamestnávatelia. 
Učni a praktikanti, ktorí vykonávajú užitočnú prácu, vytvárajú pre zamestnávateľa produktívny prí-
nos, najmä v dlhodobých programoch, ako je učňovská príprava. Čím je pracovná doba dlhšia, tým 
viac sa zvyšujú skúsenosti a zručnosti účastníkov. Praktické vyučovanie má tiež možnosť kompen-
zovať nedostatok pracovných síl, pretože žiaci prispievajú svojou prácou už počas štúdia a zároveň 
sa pre spoločnosť stávajú budúcou pracovnou silou. Aby sa však maximalizovala efektivita praktickej 
výučby na pracovisku, je potrebné ju aktívne podporovať v partnerstve s priemyslom / spoločnos-
ťami, ktoré dbajú na zabezpečenie kvality. Učenie sa na pracovisku má rovnako veľké výhody ako 
učebné prostredie, ale aj ako prostriedok na podporu partnerstva so zamestnancami. Praktické vy-
učovanie na pracovisku by malo byť integrované do všetkých odborných programov a malo by byť 
podmienkou verejného financovania. Okrem toho by celý proces mal byť systematický, zabezpečený, 
hodnotený a dôveryhodný. Implementácia formálnych opatrení, ako sú učňovská príprava a praktic-
ké stáže, si vyžaduje dôkladnú pozornosť zameranú na štandardy kvality a poskytnutie dostatočných 
stimulov pre zamestnávateľov, aby mohli žiakom stredných odborných škôl ponúkať príležitosti na 
nadobudnutie praxe. 

V študijných odboroch je nevyhnutné dosahovať vysokú kvalitu výučby a odbornej prípravy. Je po-
trebné zaviesť opatrenia, ktoré podporia nábor pedagógov a majstrov odborného výcviku a súčasne 
zabezpečia, aby mali príslušné a aktuálne zručnosti, ktoré priemysel potrebuje. Existujú však obavy, 
či prijatí učitelia budú schopní držať krok s rýchlo sa meniacim ekonomickým prostredím. Na vyrie-
šenie týchto problémov by sa mali prijať opatrenia, ktoré uľahčia nábor odborníkov z firiem, ktorí by 
mohli vyučovať odborné predmety a dokonca podporia prácu na čiastočný úväzok s tými vyučujúci-
mi, ktorí musia tráviť čas prácou v pôvodnom zamestnaní. Okrem toho je ďalším užitočným opatre-
ním na zlepšenie kvality stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy aj posilnenie prepojenia 
medzi strednými školami odborného vzdelávania a prípravy a priemyslom. Je potrebné zdôrazniť 
vzájomnú výmenu a partnerstvo medzi inštitúciami odborného vzdelávania a prípravy a priemys-
lom. Takéto partnerstvo a výmena skúseností by učiteľom odborných predmetov a majstrom od-
borného výcviku umožnili tráviť čas u zamestnávateľov, v rôznych typoch odvetví a aktualizovať si 
svoje znalosti. Takéto partnerstvo môže tiež pedagógom poskytnúť príležitosti na zdokonalenie ich 
pedagogických schopností a následne sprostredkovať žiakom aktuálne vedomosti a aktuálne učebné 
osnovy a študijné odbory (príklady z vybraných krajín nájdete v časti 4.3).
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4. Využitie výstupov z učebného procesu

4.1. Rozvoj kvalifikácií v spolupráci so zainteresovanými stranami na trhu práce

4.2. Kvalifikácie odrážajúce potrebu trhu práce v ponuke flexibilných študijných odborov na SOŠ

4.3. Kvalifikačné rámce, ktoré udržujú zvládnuteľné počty kvalifikácií

4.4. Kvalifikácia v sebe obsahuje aj vysokokvalitné posúdenie odborných zručností

Účinnosť systémov stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy závisí od toho, ako dobre sú 
prepojené s trhom práce. Na dosiahnutie tohto cieľa existujú dva typy podporných opatrení. Najskôr 
je potrebné vyvinúť nástroje, ktoré zapoja zúčastnené strany do odborného vzdelávania a prípra-
vy, zamestnávateľov, aby mohli vysvetliť zručnosti, ktoré potrebujú, a rokovať o poskytovaní týchto 
zručností s ostatnými zúčastnenými stranami, aby sa zabezpečilo, že obsah študijných odborov SOŠ 
je relevantný pre potreby trhu práce. Účasť zamestnávateľov je rozhodujúca, ak majú stredné školy 
a  študijné odbory, ktoré sa na nich vyučujú, uspokojovať potreby trhu práce. Zamestnávatelia sú 
schopní zistiť, či obsah učebných osnov a študijné odbory zodpovedajú súčasným potrebám trhu 
práce, a môžu sa stať sprievodcom pre vznikajúce požiadavky. Úloha zamestnávateľov pri formulo-
vaní kvalifikačných potrieb trhu práce však má svoje obmedzenia. Existuje tu možnosť, že zamest-
návatelia nemajú taký veľký záujem vybaviť mladých ľudí prenosnými zručnosťami, pretože tieto 
zručnosti by mohli zvýšiť mzdy a fluktuáciu zamestnancov. Preto musí byť hlas zamestnávateľov 
vyvážený aj záujmami žiakov a  širšej spoločnosti. Odborové organizácie majú potenciál zastupo-
vať hlas zamestnávateľov a vyvážiť ich názory. Vláda (vedenie kraja) preto musí preskúmať záujmy 
viacerých zainteresovaných strán. Procesu optimalizácie môže pomôcť aj zavedenie kvalifikačného 
rámca. Má potenciál uľahčiť postup v rámci systému stredného odborného vzdelávania a prípravy 
objasnením toho, ako navzájom súvisia kvalifikácie na rôznych úrovniach. Môže tiež vytvoriť fórum 
pre spoluprácu medzi rôznymi zainteresovanými stranami zapojenými do systému stredoškolského 
odborného vzdelávania a prípravy. Tento rámec by sa mal rozvíjať spolu s účastníkmi trhu práce 
s cieľom uspokojiť potreby rôznych odvetví priemyslu.

Po druhé, je dôležité poskytnúť kvalifikáciu, ktorá je flexibilná a dá sa uplatniť na národnej a miest-
nej úrovni. Konzistentná kvalifikácia stanovená na vnútroštátnej úrovni môže podporiť mobilitu 
na trhu práce, ale časť učebných osnov a študijných programov koncipovaná na základe miestnych 
požiadaviek umožňuje ľahšie reagovať na potreby miestnych zamestnávateľov. Toto je dôležitá per-
spektíva pre vedenie PSK, pretože miestne samosprávy budú musieť zohľadniť regionálny hlas a po-
skytnúť žiakom odborné stredné školy zamerané na trh práce. 

Po tretie, zapojenie zamestnávateľov a odborových zväzov do aktívneho riadenia optimálneho počtu 
študijných odborov je ďalšou dôležitou perspektívou. Nedostatok odborných znalostí zamestnancov 
v oblasti zabezpečovania kvality, stanovovania noriem a hodnotenia môže viesť k nadmernému za-
meraniu sa skôr na byrokratické postupy ako na kvalitu učenia. Bez ohľadu na existenciu národného 
kvalifikačného rámca zostáva navyšovanie počtu študijných odoborov rizikom. Aj keď by študijný 
odbor a kvalifikácia získaná jeho absolvovaním mali pokrývať širokú škálu potrieb trhu práce, počet 
kvalifikácií by mal byť obmedzený, pretože ak by ich bolo príliš veľa, hodnota každej z nich by sa zní-
žila. Preto sú kľúčové konzultácie so zamestnávateľmi o vypracovaní a aktualizácii študijných odbo-
rov, ktoré poskytnú takú kvalifikáciu, ktorá umožní absolventom uplatniť sa na reálnom trhu práce.

Nakoniec sú potrebné informačné nástroje na pochopenie výkonnosti a efektívnosti študijných od-
borov na stredných odborných školách. Medzi tieto nástroje patria kvalifikačné rámce, systémy hod-
notenia a výskum údajov. Hodnotenia sú potrebné na odhalenie kvality študentov i učiteľov. Môžu 
byť ďalším zdrojom informácií o kvalite stredného odborného vzdelávania a prípravy a môžu zabez-
pečiť, aby žiaci dosiahli požadované zručnosti prostredníctvom teoretického vyučovania, praktickej 
učňovskej prípravy a iných odborných programov. Údaje majú svoju hodnotu, pretože výsledky trhu 
práce sú základným meradlom porozumenia toho, ktoré študijné odbory v stredoškolskom odbornom 
vzdelávaní a príprave zodpovedajú potrebám trhu práce. Môžu pomôcť školám odborného vzdelávania 
a prípravy prispôsobiť ich zameranie a študijné odbory potrebám trhu práce na základe dát a výsledkov. 
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5. Podpora podmienok pre vytvorenie efektívneho systému stredoškolského odborného vzdelá-
vania a prípravy v PSK

5.1 Odborné študijné odbory, ktoré sa vyvíjajú v partnerstve s vládou, zamestnávateľmi a komu-
nitami

5.2 Efektívne, prístupné, nezávislé a proaktívne kariérové poradenstvo založené na solídnom in-
formačnom systéme o kariére a sledovaní, ktoré umožňuje získavať údaje o ponukách, poč-
toch prijatých žiakov, počtoch absolventov a zamestnaní sa

5.3 Konzistentné mechanizmy financovania, aby nedošlo k narušeniu možností z dôvodu nedo-
stupnosti finančných prostriedkov

Ako sme vysvetlili na Obr. 3.1, vedenie kraja sa musí stať facilitátorom celého procesu optimalizácie 
siete stredných škôl. Jednou z jeho hlavných rolí je stať sa zvolávacím orgánom, ktorý bude koor-
dinovať poskytovanie vzdelávania, zapájať všetky zainteresované strany a  riešiť otázky súdržnosti 
a koordinácie.

Dôležitým nástrojom pri rozhodovaní sa mladých žiakov v situácii narastajúcich príležitostí po ab-
solvovaní vyššieho stredného odborného vzdelávania a prípravy je kariérne   poradenstvo. Typickým 
problémom v prípadoch stredného a pomaturitného vzdelávania je skutočnosť, že sa jedná o frag-
mentované a personálne nedostatočné kariérne   poradenstvo. Kariérne   poradenstvo zohráva sme-
rom k  žiakom SOŠ nasledujúce roly: 1) zoznamuje ich s  celou škálou dostupných príležitostí; 2) 
pokrýva skôr kariérne cesty v tomto sektore, nie je obmedzené len na vstupné, štartovacie pracovné 
miesta; a  3) pokrýva potreby žiakov, ktorí majú záujem zmeniť svoje kariérne smerovanie. Veľkú 
pozornosť je potrebné venovať žiakom pochádzajúcim zo znevýhodneného prostredia, ktorí môžu 
potrebovať mentorovanie a  vedenie. Pre maximalizovanie efektu kariérového poradenstva musia 
byť k dispozícii príslušné informácie o trhu práce a mali by sa sledovať aj údaje o zamestnaní ab-
solventov stredných odborných škôl. Kariérne   poradenstvo pomáha znižovať mieru predčasného 
ukončenia školskej dochádzky, pretože môže znížiť možnosť nesprávneho výberu kariéry a môže 
dokonca motivovať študentov prostredníctvom poskytovania poradenstva.

V niektorých prípadoch môže byť potrebné podporiť financovanie niektorých žiakov v závislosti od 
ich socioekonomických pomerov. Vláda (vedenie kraja) a ďalšie zainteresované strany by preto mali 
mať proaktívnu úlohu v podpore zraniteľných žiakov znižovaním ich finančnej záťaže, čím im umož-
nenia navštevovať stredné školy odborného vzdelávania a prípravy.

6. Prístup k odbornému vzdelávania a príprave 

Príležitosť realizovať potenciál žiaka prostredníctvom stredoškolského odborného vzdelávania by 
mala byť čo najviac nezávislá od sociálneho zázemia a rodinného bohatstva jednotlivca. Je to tak 
najmä v kontexte PSK, kde rómski žiaci pomaly tvoria väčšinu mládežníckej populácie v regióne. 
Ďalším dôležitým rozmerom optimalizácie systému stredoškolského odborného vzdelávania a prí-
pravy je zaoberať sa otázkami, ktoré nesúvisia so zápisom študentov stredných škôl, a minimalizo-
vať mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky po vstupe na stredné školy odborného vzde-
lávania a  prípravy. Je potrebné systém dôsledne monitorovať pomocou opatrení, ako sú kariérne   
poradenstvo, správa údajov atď. Ďalším aspektom poskytovania stredného odborného vzdelávania 
pre všetkých je rovnosť pohlaví. Tým, že sa ženám umožní prihlásiť sa na strednú školu odborného 
vzdelávania a prípravy, odborné vzdelávanie môže prispieť k rozvoju ich zručností a zvýšeniu účas-
ti v  pracovnom procese. Okrem toho je dôležité zohľadniť regionálne rozdiely medzi vidieckymi 
a  mestskými oblasťami, pretože vidiecke oblasti majú menej pracovných príležitostí ako mestské 
oblasti. Je potrebné zabezpečiť, aby sa cez spoločné princípy financovania podporili dotácie ude-
ľované SOŠ s cieľom podpory a rovnováhy medzi jednotlivými SOŠ. Finančné obmedzenia môžu 
viesť k vyššej miere predčasného ukončenia školskej dochádzky u žiakov zo zraniteľných komunít; 
vedenie kraja preto musí týmto žiakom poskytnúť podporu.
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7. Maximalizácia efektívnosti z ekonomického hľadiska

Pre maximalizáciu účinnosti systému SOŠ je dôležité analyzovať systém z  ekonomického hľadis-
ka. Jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť tento cieľ, je analýza nákladov a výnosov. Pre maximalizá-
ciu ekonomickej efektívnosti bude potrebné znížiť a ušetriť prostredníctvom priamych finančných 
úspor (zatvorenie určitých stredných škôl odborného vzdelávania a prípravy, predaj školských bu-
dov a hľadanie efektívnejších ekonomických riešení na riešenie problémov žiakov z vidieka), ako aj 
prostredníctvom posilnenia účinkov vzdelávania (zlepšenie výstupov zo vzdelávania, zvýšenie rele-
vantnosti získaných zručností a zvýšenie príspevku stredných odborných škôl k rozvoju ekonomiky 
regiónu). Avšak aj keď má určitá škola vysoké náklady na udržanie študijných odborov, nie je vždy 
vhodné školu zavrieť. Aj keď zatvorenie školy môže byť z krátkodobého hľadiska efektívne, môže mať 
aj strednodobý a dlhodobý negatívny vplyv, pretože požiadavky trhu práce by sa v budúcnosti mohli 
zmeniť. Pri prijímaní politických rozhodnutí týkajúcich sa týchto záležitostí treba byť opatrný.

8. Zváženie externých faktorov (napr. demografických zmien)

Pri optimalizácii poskytovania stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy je dôležité brať 
do úvahy aj vonkajšie faktory. V predchádzajúcich častiach sme diskutovali o vnútorných faktoroch, 
ktoré ovplyvňujú systém stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy. Na optimalizáciu škol-
skej siete však majú zásadný vplyv aj vonkajšie faktory, ako napríklad demografické zmeny. Naprí-
klad ak má región zmenšujúcu sa populáciu mladých ľudí, bude potrebné zvážiť také opatrenia, ako 
je zatvorenie stredných odborných škôl a zlúčenie škôl, ktoré sú v danej oblasti blízko seba. Demo-
grafické zmeny môžu tiež vytvoriť konkurenciu medzi všeobecným a odborným vzdelávaním, a tým 
ovplyvniť popularitu študijných odborov na SOŠ. V kontexte PSK má región podľa súčasných údajov 
a prognóz čoraz väčšiu populáciu rómskych žiakov. V tejto situácii by sieť stredných odborných škôl 
musela uplatniť opatrenia, ktoré by umožnili rómskym žiakom efektívne sa zapísať do škôl poskytu-
júcich stredné odborné vzdelávanie a prípravu a ktoré poskytujú kvalitné vzdelanie. 

Výber z možností

V predchádzajúcich častiach sme preskúmali typických osem stratégií optimalizácie v systéme stre-
doškolského odborného vzdelávania a prípravy. Ďalším krokom je vypracovanie optimalizačnej stra-
tégie v kontexte PSK. Je potrebné zaoberať sa dvoma hlavnými otázkami:

• Aké sú relevantné postupy pre PSK?
• S akými problémami sa možno stretnúť pri implementácii tohto úsilia v PSK?

Nie všetky účinné stratégie a úspešné prípady z iných krajín sa dajú uplatniť v PSK. Niektoré stra-
tégie môžu zapadať do kontextu PSK, no iné môžu mať negatívne vplyvy. Preto je dôležité najskôr 
pochopiť, ktoré postupy by bolo možné úspešne uplatniť v rámci PSK, a potom tieto stratégie ďalej 
modifikovať, aby sa maximalizovala ich účinnosť v regióne. Pri implementácii týchto opatrení však 
môžu vzniknúť nové problémy, ktoré je potom potrebné riešiť a prekonať novými stratégiami. Ďalšia 
časť poskytne konkrétne informácie o tom, ako prijímať politické rozhodnutia týkajúce sa optimali-
zácie školskej siete v systéme odborného vzdelávania a prípravy. 

Prístup k procesu optimalizácie 

Optimalizácia musí prebiehať ako štruktúrovaný proces. Na začiatku je zvyčajne analýza okolností, 
porozumenie súčasnej situácie. Po zdieľaní a diskusii o analýze je ďalším krokom identifikácia prob-
lémov. Potom je potrebné preskúmať a prekonzultovať so všetkými zainteresovanými stranami rôz-
ne možnosti / riešenia. Tieto možnosti sa potom strategicky vyhodnotia na základe optimalizačnej 
analýzy a premyslených hodnotiacich a analytických kritérií. Nakoniec sa v súlade s regionálnymi 
a národnými vládnymi nariadeniami a v úzkej spolupráci so strednými odbornými školami a zamest-
návateľmi vyberie kompetentné a na faktoch založené smerovanie. Na konci procesu bude región 
strategicky uvažovať, ako uviesť do života a do prevádzky vybrané riešenie a ako ich primerane im-
plementovať do praxe.
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V tejto časti predstavujeme metodiku Projektovania dopadu reformy v SOŠ (PRIME), ktorá by moh-
la pomôcť identifikovať možnosti, ktoré môžu maximalizovať príležitosti, ktoré ponúka legislatíva, 
a zároveň minimalizovať nevyhnutné kompromisy. Prvým cieľom PRIME je pomôcť orgánom a zain-
teresovaným stranám pri hľadaní optimálneho postupu pri dosahovaní strategického cieľa. Druhým 
cieľom je zvýšiť kapacitu pre informovanú reflexiu a koordinované rozhodovanie pre všetkých účast-
níkov procesu. Stratégie pre optimalizáciu školskej siete stredoškolského odborného vzdelávania 
a prípravy by sa mali uskutočňovať vo vertikálnej (ústredné a regionálne školské úrady) aj horizon-
tálnej spolupráci (riaditelia stredných škôl, zamestnávatelia). Táto spolupráca je nevyhnutná, aby sa 
zabránilo vytváraniu fragmentovaných riešení, ktoré slúžia jednej skupine zainteresovaných strán 
na úkor druhej. V metodike PRIME existujú tri hlavné kroky na dosiahnutie konkrétnych stratégií 
optimalizácie školskej siete (viď Obr. 3.3.). 

Prvá fáza (východiská a projekt)

Prvá fáza metodiky PRIME sa začína podrobnou analýzou východiskovej situácie školskej siete. Ana-
lýza vrcholí identifikáciou problémov, ktoré sa majú riešiť politickými opatreniami, alebo ak sú už 
známe, tak ich potvrdením a návrhom možností riešenia. V prípade PSK je potrebné vypracovať viac 
informácií z časti 2.1 tohto dokumentu a  je potrebné vykonať ďalšie štúdie na identifikáciu a ka-
tegorizáciu problémov. Návrh možností akčných krokov sa v metodike PRIME nazýva vytváranie 
scenárov. Tvorba scenárov sa používa na zdôraznenie kľúčových prvkov možnej optimalizačnej stra-
tégie pre inštitúcie stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy a na upriamenie pozornosti 
všetkých zúčastnených strán na hlavné faktory, ktoré budú motorom budúceho rozvoja. Vytváranie 
scenárov zahŕňa dva kroky: 1) definovanie kategórií problémov, ktoré je potrebné vziať do úvahy, a 2) 
zostavenie scenára, ktorý reaguje na definované problémy. Politické opatrenia vyvinuté v procese 
vytvárania scenárov sa vyhodnotia vo fáze 2.

Druhá fáza (hodnotenie) 

Hodnotí sa dopad jednotlivých alternatív - akčných krokov. Proces zahŕňa definíciu hodnotiacich 
kritérií a samotné hodnotenie. Hodnotenie sa vykonáva s cieľom rozvinúť správne pochopenie kon-
textu zainteresovaných strán a  inštitúcií zaoberajúcich sa problémami a  opatrení potrebných na 
dosiahnutie ich riešenia. Fáza 2 prináša výsledky dopadu pre každú alternatívu. Kritériá posudzova-
nia sa zameriavajú na aspekty, ako napríklad účinnosť opatrení politík pri dosahovaní strategického 
cieľa, možné vedľajšie účinky a očakávané peňažné a iné náklady spojené s implementáciou. 

V súvislosti s posúdením očakávaného dopadu navrhovaného scenára sa vynárajú dve otázky: 1) Sú 
opatrenia účelné? a 2) Sú opatrenia uskutočniteľné?

Pokiaľ ide o otázku 1, kľúčové slovo je „efektívnosť“. Proces vytvárania scenárov vo fáze 1 samozrej-
me zohľadňuje efektívnosť akčných krokov. V súvislosti s plánovaným scenárom sa môžu vyskyt-
núť problémy, na ktoré majú poskytovatelia stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy na 

Zdroj: Autori, 2020.

OBRÁZOK 3.3. Prehľad procesu optimalizácie
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miestnej úrovni rozdielne názory, a preto je nevyhnutná dobrá komunikácia medzi všetkými účast-
níkmi, ktorí sa zúčastňujú na poskytovaní služieb stredoškolského odborného vzdelávania. Súvisí to 
s otázkou uskutočniteľnosti plánovaného scenára, pretože vykonanie opatrení si vyžaduje podpo-
ru všetkých zúčastnených strán. Nasledujúce komponenty predstavujú príklad kritérií hodnotenia 
vplyvu na základe týchto dvoch otázok:

1. Účinnosť: Zváženie, či navrhovaná politika môže dosiahnuť ciele

2. Politické prijatie: Vzájomné porozumenie medzi krajskými a lokálnymi aktérmi v rámci PSK

3. Sociálna akceptácia: Pochopenie, či spoločnosť môže prijať tieto kroky. Napríklad z hľadiska 
sociálnej spravodlivosti je dôležitým pohľadom posudzovanie integrácie rómskej populácie.

Tretia fáza (uvedenie do prevádzky)

Fáza 3 procesu optimalizácie kladie dôraz na operačnú analýzu jednej z možností konania s cieľom 
pripraviť plán implementácie. Jej hlavnou úlohou je pridať dimenziu zohľadnenia dopadu nákla-
dov a finančného riadenia na vyššie uvedené tri kritériá (efektívnosť, politické prijatie a spoločenské 
prijatie) navrhované vo fáze 2. Plán môže obsahovať viac prevádzkových rozmerov, ako je časový 
harmonogram, distribúcia implementácie, zodpovednosti a postupnosť implementačných krokov.

Validácia

Koniec každej fázy bude označený udalosťou validácie, ktorá uzavrie predchádzajúcu fázu a otvorí 
ďalšiu. Napríklad validačná udalosť pre Fázu 1 potvrdzuje analýzu východísk a možnosti, ktoré sa 
majú posúdiť, a potom otvára diskusiu o hodnotiacich kritériách. Validačné stretnutie na konci fázy 
2 potvrdzuje posúdenie možností a výber jednej z nich a potom sa začína s prácou na sprevádzkovaní 
zvolenej možnosti. Záverečné stretnutie procesu optimalizácie školskej siete sumarizuje výsledky 
a uľahčuje diskusiu o následných opatreniach po celom procese. 

Počas celého procesu sa kladie dôraz na konzultačný prístup, čo znamená zapojenie znalostí kon-
textu a odborných znalostí účastníkov PRIME. Účastníci PRIME zahŕňajú širokú škálu zaintere-
sovaných strán, ako sú nepedagogickí zamestnanci, učitelia, majstri odborného výcviku, študenti, 
rodičia a výskumní pracovníci. Zvyšovanie účasti heterogénnych skupín profesií a príjemcov stred-
ného odborného vzdelávania a prípravy sa stáva cenným zdrojom potenciálnych riešení. Je však 
pravdepodobné, že táto odbornosť bude roztrieštená. Validačné stretnutia sú preto cennou príle-
žitosťou pre všetky zainteresované strany, aby počas procesu poskytli svoje stanovisko. Aplikácia 
konzultačnej analýzy na hodnotenie dopadu akčných krokov podľa vopred stanovených kritérií 
sa nazýva konzultatívna multikriteriálna analýza (CMCA) a je jadrom metodiky PRIME. Výhodou 
zavedenia CMCA v metodike PRIME je to, že buduje kapacitu zúčastnených zainteresovaných strán 
na komplexné hodnotenie vplyvu ex-ante a z dlhodobého hľadiska prispieva k efektívnejšej tvorbe 
verejnej politiky.

Metodológie využita údajov pri optimalizácii siete  
stredných škôl 

Dôležitým aspektom plánovacích stratégií pre optimalizáciu školskej siete stredoškolského odbor-
ného vzdelávania a prípravy je pochopiť, ako a aký druh údajov možno využiť na implementá-
ciu stratégie. Typy údajov možno rozdeliť do troch hlavných zložiek: 1) vyváženie siete stredných 
odborných škôl vo vzťahu k vzdelaniu a demografickým / geografickým ukazovateľom; 2) ekono-
mické údaje na vyváženie ponuky a dopytu na trhu práce; a 3) sociálne / kultúrne charakteristiky. 
Ďalšia časť poskytne podrobné informácie o každej zložke a pre každú tému poskytneme prípa-
dové štúdie z iných krajín.
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1. Vyváženie siete stredných odborných škôl vo vzťahu k vzdelaniu a demografickým / geografickým 
ukazovateľom
Ukazovatele vzdelávania, ktoré súvisia s optimalizáciou školskej siete, zahŕňajú údaje, ako sú zák-
ladné informácie o stredných školách odborného vzdelávania a prípravy, zápis žiakov, informá-
cie o poskytovaní študijných odborov, informácie týkajúce sa učiteľov a ostatných zamestnancov, 
informácie o školských priestoroch a vybavenosti a efektivite a výsledkoch služieb stredného odbor-
ného vzdelávania a prípravy. Toto sú dôležité ukazovatele, ktoré sa stanú základom pre pochopenie 
efektívnosti stredných škôl a poskytnutie nápadov na implementáciu reforiem sietí stredných škôl.

Ukazovatele vzdelávania úzko súvisia s geografickými a demografickými parametrami siete škôl. Jedným 
z dôležitých cieľov pri optimalizácii siete škôl je zníženie finančných nákladov. Napríklad školy, ktoré 
majú menej žiakov, majú vyššie náklady na žiaka, a preto v ich prípade môžu byť potrebné opatre-
nia ako konsolidácia alebo zatvorenie škôl. Inými slovami, pri rozhodovaní o zlúčení alebo zatvorení 
škôl je potrebné pochopiť demografické údaje, koľko žiakov je v súčasnosti zapísaných (alebo poten-
ciálnych žiakov, ktorí sa môžu v budúcnosti prihlásiť na štúdium), a geografické údaje o umiestnení 
stredných odborných škôl. Napríklad Rakúsko malo problémy s vysokou hustotou stredných odbor-
ných škôl, pričom tieto školy boli v priemere veľmi malé. Tento problém sa objavil najmä v základ-
nom vzdelávaní, najmä vo vidieckych a horských oblastiach. V priemere mala rakúska základná škola 
107 žiakov, ale tento priemer zahŕňa školy s 58 žiakmi aj školy vo Viedni, ktoré majú 248 žiakov9. Kvôli 
neefektívnosti systému školských sietí sa objavili výzvy, ako napríklad riešiť vyššie náklady na údržbu 
a investície do menších škôl. Nakoniec vláda rozhodla o konsolidácii škôl.

Je tiež potrebné preskúmať geografické ukazovatele, ako sú umiestnenie všetkých škôl a vzdialenosti 
medzi nimi, hustota školských zariadení a stav cestnej infraštruktúry a jej kategorizácia. Pokiaľ 
ide o umiestnenie škôl, je potrebné zvážiť, či deti chodia do školy pešo, osobnými dopravnými pro-
striedkami alebo hromadnou dopravou. Ukazovatele vzdelávania a demografické a geografické 
údaje by sa preto mali brať do úvahy súčasne s implementáciou efektívnej reformy školskej siete.

Geografický informačný systém (GIS) na vizualizáciu priestorových a nepriestorových údajov je uži-
točným nástrojom na vypracovanie plánu optimalizácie školskej siete stredných odborných škôl. 
Výhodou použitia GIS je, že pomáha zatraktívniť prezentáciu údajov ako tradičné statické mapy, 
čo zvyšuje verejnú prospešnosť a atraktivitu.

Pri uskutočňovaní reforiem školskej siete existuje zodpovednosť voči členom komunity. GIS môže 
poskytovať podporu pri získavaní súhlasu komunity. Okrem toho premietanie tabuľkových údajov 
na mapy pomáha pri rozpoznávaní neočakávaných situácií, ktoré, ak si ich všimnete, si vyžadujú 
dôkladnejšie preskúmanie. GIS má dynamickú schopnosť uľahčovať analýzu „čo keby“, prieskumné 
zisťovanie a vytváranie scenárov plánovania a riadenia10. GIS celkovo poskytuje presnejšie pocho-
penie situácie, aká je v skutočnosti.

2. Ekonomické údaje na vyváženie ponuky a dopytu na trhu práce
Ďalším zásadným rozmerom optimalizácie siete stredných škôl odborného vzdelávania a prípravy 
sú ekonomické údaje v rámci regiónu. Ukazovatele základných ekonomických informácií zahŕňajú 
úroveň ekonomického rozvoja oblasti, ktorá sa uvádza ako priemerný HDP na obyvateľa v danom 
okrese / obci, počet zamestnaných, miera nezamestnanosti a výška rozpočtových výdavkov urče-
ných na vzdelávanie.

Na implementáciu optimalizácie školskej siete sú nevyhnutné údaje o ponuke a dopyte na trhu práce. 
V odbornom vzdelávaní sa vynárajú väčšie výzvy ako vo všeobecnom, pretože školstvo sa zameriava 
na vzdelávanie žiakov v zručnostiach, ktoré je možné okamžite uplatniť na trhu práce, a zároveň 
im poskytuje zručností, ktoré je možné využívať mnoho rokov po ukončení odborného vzdeláva-
nia. Preto je nutné, aby sa sieť škôl rýchlo adaptovala na zmenu ekonomickej štruktúry a pripra-
vila absolventov, ktorí vyhovujú požiadavkám trhu práce.
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Pokiaľ ide o dopyt na trhu práce, mali by sa brať do úvahy informácie o ekonomických zmenách 
v krajine / regióne. Napríklad vznik nových priemyselných odvetví naznačuje iný dopyt po zamest-
nancoch, ktorí sa špecializujú na túto oblasť. Školy, inštitúcie stredného odborného vzdelávania 
a prípravy by mali ponúkať optimálne programy, ktoré žiakom poskytnú príslušné zručnosti. 

3. Sociálne / kultúrne charakteristiky 
Optimalizácia školskej siete stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy by sa mala ana-
lyzovať z hľadiska vyhliadok na znižovanie regionálnych rozdielov vo vzdelávaní alebo rozdielov 
medzi sociálnymi kategóriami. Spoločná perspektíva znižovania rozdielov medzi regiónmi a etnic-
kým pôvodom sa musí uskutočňovať súčasne s analýzou vzdelania, demografickými / geografic-
kými ukazovateľmi a ekonomickými údajmi. Napríklad zatvorenie menších škôl nemusí byť nevy-
hnutne riešením optimalizácie školskej siete, pretože škola sa môže nachádzať v oblasti, ktorá 
slúži menšinám v populácii. V predchádzajúcej časti „1. Vyváženie siete stredných odborných škôl 
vo vzťahu k vzdelaniu a demografickým / geografickým ukazovateľom“ sme uviedli demografické uka-
zovatele, ako napríklad počet žiakov, ktorí sa prihlásia na štúdium a hustota obyvateľstva v tejto 
oblasti. Pri posudzovaní sociálnych a kultúrnych charakteristík by sa tieto ukazovatele mali zame-
rať aj na účasť žiakov na vzdelávaní pochádzajúcich z menšín alebo zraniteľného obyvateľstva 
a zároveň mať vedomosti o hustote obyvateľstva menšín v celom regióne.

Politické problémy pri implementácii optimalizácie školskej siete
Pri implementácii optimalizácie školskej siete však existujú určité ťažkosti spôsobené sociálnymi 
obmedzeniami a politickými konfliktami. Na prekonanie týchto problémov je na podporu reformy 
školskej siete nevyhnutné jasné zdokumentovanie pomocou údajov, modelov a analýz. Sú to kľúčové 
zdroje pri rokovaniach v politicky zložitých časoch v rôznych oblastiach a pri obrane potrieb plá-
nov reformy školskej siete na okresnej a komunálnej úrovni. V prípade Litvy to boli práve spoľahlivé 
a dostatočné údaje, ktoré boli kritické pri informovaní verejnosti o kľúčových princípoch reformy 
siete škôl11. Do tohto rozhovoru je potrebné zapojiť komunitu, učiteľov, rodičov, miestnych politi-
kov a zamestnávateľov. Je potrebné mať spoločnú víziu kvalitného vzdelávania, aby sme ostatných 
presviedčali o potrebe zmien, namiesto úzkeho zamerania sa na úsporu nákladov. Konsolidácia škôl 
musí ísť ruka v ruke s viditeľnými zlepšeniami poskytovaním explicitných údajov o kvalite školy, 
aby bola atraktívna pre študentov a zamestnávateľov.
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POZNÁMKY

1 Stručné zhrnutie stratégie je interný dokument pri-

pravený odborom školstva, v ktorom je rozpraco-

vaná vízia pre SOŠ, ktorého časť sa venuje  zámeru 

vytvoriť sytém riadenia kvality.

2 Európska komisia /EACEA/Eurydice. (2015). 

Zabezpečenie kvality vo vzdelávaní: Politika a prí-

stupy k hodnoteniu škôl v Európe. Eurydice Report. 

Luxembourg: Publications Office of the European 

Union.

3 ETF, 2012.

4 EQAVET, 2017.

5 Konkrétne informácie o tom, ako zavádzať systém 

zabezpečenia kvality v rámci SOŠ sa nachádzajú 

v Rámci zabezpečenia kvality na SOŠ v PSK.

6 V systémoch, kde je ponuka učňovských programov 

viazaná na dostupnosť  odbornej prípravy na pra-

covisku a praktického vyučovania, môžu zamest-

návatelia ovplyvňovať počet a kombináciu miest 

v odbornom vzdelávaní a príprave prostredníctvom 

svojej ochoty ponúkať takéto praktické vyučovanie 

na pracovisku. Žiaci  by mali na výber medzi rôz-

nymi odbormi,  výber by sa obmedzil na tie učebné 

odbory, v ktorých je k dispozícii praktická výučba 

na pracovisku.

7 Kézdi, 2006.

8 Basic Skills Agency, 1997.

9 Nusche et al., 2016.

10 UNESCO IIEP, 2011.

11 Shewbridge et al., 2016.






