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Analýza vzdelávacích potrieb – zloženie tímu expertov

Členovia regionálnej platformy Členovia lokálnych platforiem

1 ÚVOD



Analýza vzdelávacích potrieb SOŠ

Obsahová analýza 
dokumentov

Semištruktúrované

rozhovory

Online dotazníky

Metodológia



Dotazník Počet respondentov

Vstupný dotazník pre žiakov 1719

Vstupný dotazník pre vedúcich PZ 223

Politika, kultúra a prax školy 215

Dotazník pre žiakov- inovácie 352

Dotazník pre absolventov 262

Dotazník pre učiteľov- inovácie 145



2 ODBORNÁ SKUPINA 

„ZAMESTNÁVATELIA“
Problémové oblasti:

1. Miera reflektovania školských vzdelávacích programov

na potreby trhu práce. Miera reflektovania materiálovo-

technického zabezpečenia odborov na potreby trhu

práce

2. Rozsah siete odborov zapojených škôl

3. Nízky podiel praktického vyučovania žiakov zapojených

stredných odborných škôl u zamestnávateľov a

vhodnosť výberu zamestnávateľov na spoluprácu pri

zabezpečovaní praktického vyučovania žiakov



PROBLÉMOVÁ OBLASŤ Č.1

Miera reflektovania školských vzdelávacích 

programov na potreby trhu práce

Cieľ: 

ŠkVP prispôsobené potrebám trhu práce, požadovaným 

zručnostiam a schopnostiam.

Miera reflektovania materiálovo-technického zabezpečenia 

odborov na potreby trhu práce 

Cieľ: 

MTZ prispôsobené obsahu vzdelávania nastaveného v ŠkVP, 

ktoré ponúka žiakom možnosti získať požadované zručnosti 

potrebné pre uplatnenie na trhu práce, spĺňa aktuálnosť a je 

prispôsobené MTZ u zamestnávateľov



V piatich zapojených školách analyzovaných 53 odborov

PROBLÉMOVÁ OBLASŤ Č.1

Miera reflektovania školských vzdelávacích 

programov na potreby trhu práce



Analýza ŠkVP a MTZ v 3 úrovniach

1. Úroveň: členovia 
lokálnych platforiem 

zapojených škôl na pozícii 
expert pre analýzu potrieb 

školy

2. Úroveň: členovia 
lokálnych platforiem 

zapojených škôl, nominant 
školy na pozícii vedúci 
predmetovej komisie

3. Úroveň: metodička 
skupiny pre spoluprácu so 

zamestnávateľmi

Prieskum:

▪ Aktuálna miera evidovanej nezamestnanosti a ponuka 

voľných pracovných miest  v okrese sídla školy pri 

aktívnych odboroch škôl

▪ Uplatnenie na trhu práce a prognóza potrieb trhu práce 

v horizonte rokov 2021 až 2025 pri aktívnych odboroch 

škôl

PROBLÉMOVÁ OBLASŤ Č.1

Miera reflektovania školských vzdelávacích 

programov na potreby trhu práce



Fokusové rozhovory so zamestnávateľmi

1. otázky týkajúce sa zručností absolventov 

2. otázky týkajúce sa personálnej oblasti 

▪ 11 fokusových rozhovorov so zamestnávateľmi z oblastí:

strojárstva

elektrotechniky

gastronómie

poľnohospodárstva

lesníctva

autoopravárenstva

PROBLÉMOVÁ OBLASŤ Č.1

Miera reflektovania školských vzdelávacích 

programov na potreby trhu práce



Záver: 

▪ potreba inovácie ŠkVP a MTZ u zapojených škôl

▪ potreba útlmu odboru praktická žena v horizonte 2 rokov

▪ potreba zaradenia nových odborov na základe požiadaviek 

zamestnávateľov a potrieb trhu práce 

Odporúčanie: 

▪ inovovať 49 ŠkVP

▪ spracovať 4 ŠkVP pre novo zaradzované odbory na dvoch 

školách

▪ implementovať princípy obsiahnuté vo vzdelávacích 

poriadkoch

▪ materiálovo-technické vybavenie škôl doplniť v rozsahu 

plánovaných nákupov cez integrovaný regionálny operačný 

program

PROBLÉMOVÁ OBLASŤ Č.1

Miera reflektovania školských vzdelávacích 

programov na potreby trhu práce



PROBLÉMOVÁ OBLASŤ Č.2

Rozsah siete odborov zapojených škôl

Cieľ: 

Racionalizácia odborov v sieti každej zapojenej školy



Analýza opodstatnenosti zaradenia 156 odborov v sieti 

jednotlivých škôl

PROBLÉMOVÁ OBLASŤ Č.2

Rozsah siete odborov zapojených škôl



Rozsah siete odborov v 3 úrovniach

1. Úroveň: členovia 
regionálnej platformy za 
Skupinu pre spoluprácu 

so zamestnávateľmi

2. Úroveň: zástupcovia 
odboru školstva 

Prešovského 
samosprávneho kraja

3. Úroveň: riaditelia 
zapojených škôl

PROBLÉMOVÁ OBLASŤ Č.2

Rozsah siete odborov zapojených škôl



Záver: 

▪ potreba racionalizácie siete odborov zapojených škôl

▪ návrh na vyradenie neaktívnych a pre trh práce nepotrebných 

odborov zo siete zapojených škôl 

Odporúčanie: 

▪ Vyradiť 55 odborov spolu za všetky zapojené školy

▪ Zaradiť 3 nové odbory

▪ Vytvoriť procesný postup zaradenia študijného alebo 

učebného odboru do siete odborov školy pre stredné 

odborné školy v PSK, odbor školstva PSK a krajskú radu pre 

odborné vzdelávanie

▪ Definovať kontrolný mechanizmus odboru školstva PSK pre 

aktuálnosť ŠkVP

PROBLÉMOVÁ OBLASŤ Č.2

Rozsah siete odborov zapojených škôl



PROBLÉMOVÁ OBLASŤ Č.3

Nízky podiel praktického vyučovania žiakov 

zapojených stredných odborných škôl u 

zamestnávateľov a vhodnosť výberu 

zamestnávateľov na spoluprácu pri 

zabezpečovaní praktického vyučovania 

žiakov

Cieľ: 

Zvýšiť spoluprácu so zamestnávateľmi v zabezpečení 

praktického vyučovania žiakov u zamestnávateľov



Problémová oblasť č.3

Nízky podiel praktického vyučovania žiakov 

zapojených stredných odborných škôl u 

zamestnávateľov a vhodnosť výberu 

zamestnávateľov na spoluprácu pri 

zabezpečovaní praktického vyučovania 

žiakov
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Praktické vyučovanie na školách

Počet zmlúv o duálnom vzdelávaní

Počet zmlúv o spolupráci pri zabezpečení praktického vyučovania

Škola 1 Škola 2 Škola 3 Škola 4 Škola 5

Počet žiakov v škole 199 540 331 266 550

Počet žiakov na praktickom vyučovaní 

u zamestnávateľa
57 95 81 27 204

Pomer žiakov na praktickom vyučovaní 

u zamestnávateľa
28,64% 17,59% 24,47% 10,15% 37,09%



Závery a odporúčania

Záver: 

▪ veľmi nízka spolupráca zapojených škôl so zamestnávateľmi 

pri zabezpečovaní praktického vyučovania žiakov

Odporúčanie: 

▪ V ďalšej fáze projektu identifikovať dôvody nízkej spolupráce 

so zamestnávateľmi pri praktickom vyučovaní žiakov

▪ zvýšiť spoluprácu so zamestnávateľmi v zabezpečení 

praktického vyučovania žiakov u zamestnávateľov



3 Odborná skupina „Inovácie“

PROBLÉMOVÁ OBLASŤ Č.1

Odborné kompetencie, zručnosti a potreby 

pedagógov odborných predmetov a majstrov 

odborného výcviku

Cieľ: 

Zistiť aktuálny stav, ako aj potreby učiteľov odborných 

predmetov a tiež aj majstrov odborného výcviku, pre zvýšenie 

kvality odborného vzdelávania.



Pedagogickí zamestnanci prejavili spokojnosť v 

otázkach týkajúcich sa:

• s výrokmi, ktoré popisovali ich konkrétne 

schopnosti, zručnosti, vedomosti, resp. podmienky 

na pracovisku

• skoro každý PZ má spätnú väzbu od žiakov a 

využíva názory žiakov pri svojej výuke

• väčšina učiteľov odborných predmetov a majstri 

odborného výcviku ovláda svoje učivo, ktoré učí 

a dokáže primeraným spôsobom učivo vysvetliť aj 

so zakomponovaním príkladov z praxe

• väčšina PZ, podľa vyjadrení žiakov, má rado svoj 

predmet a dokáže vytvoriť príjemnú atmosféru na 

hodine a nevytvárajú chaos; avšak niekedy 

využívajú zastaralé metódy a spôsoby výkladu 

učiva

• väčšina PZ využíva rôzne učebné pomôcky a 

didaktickú techniku

• ako PZ, tak aj žiaci, by uvítali lepšie materiálne 

vybavenie učební a vyučovacích miestností.

Pedagogickí zamestnanci prejavili nespokojnosť s 

otázkami týkajúcimi sa:

▪ Vedenia dokumentácie

▪ nedarí sa im sledovať najnovšie trendy vo svojom 

odbore

▪ možnosti ovplyvnenia plánu profesionálneho 

rozvoja školy

▪ účasti na odborných stážach

▪ využívania rovnakých možností hodnotenia žiakov

▪ miery izolovanosti od kolegov

▪ prehľadu v legislatíve

▪ schopnosti fungovať bez detailného plánovania

vlastnej kariéry,

▪ vytvárania atmosféry na škole,

▪ absencie priestoru na hodnotenie osobného

pokroku žiakov,

▪ poznania žiakov, dostupnosti ponuky komerčných

školení,

▪ propagácia školy je vecou iba určených osôb



PROBLÉMOVÁ OBLASŤ Č.1

Odborné kompetencie, zručnosti a potreby 

pedagógov odborných predmetov a majstrov 

odborného výcviku

Odporúčanie: 

▪ Rozvíjať odborné kompetencie a technické zručnosti učiteľov 

odborných predmetov a majstrov odborného výcviku prostredníctvom 

novovytvorených vzdelávacích programov aktualizačného vzdelávania 

v spolupráci so zamestnávateľmi, prípadne inými vzdelávacími 

inštitúciami v oblastiach hard skills zameraných na inovácie v 

konkrétnom odbore, a  tiež soft skills.

▪ Zlepšiť pedagogické a didaktické kompetencie učiteľov odborných 

predmetov a majstrov odborného výcviku s cieľom zvyšovania kvality 

vzdelávania prostredníctvom pre nich vhodne zvolených vzdelávacích 

programov, školení, konferencií, workshopov, mentoringu, koučingu a 

pod.. Pozornosť zamerať aj na rozvoj kompetenčných zručností 

zamestnancov v zvládaní socio-patologických a iných negatívnych 

prejavov správania žiakov (prevencia a korekcia agresivity, 

šikanovania, rôznych druhov závislostí a pod.)



PROBLÉMOVÁ OBLASŤ Č.2

Kurikulum

Prechod absolventa zo SOŠ na trh práce

Cieľ: 

Zmapovať aktuálny stav reflektovania obsahov odborných 

predmetov na potreby trhu práce a zistiť ako sú žiaci 

pripravený na prechod zo SOŠ na trh práce.



Väčšina žiakov vyjadrilo súhlas:

• že si zvolilo školu na základe vlastného výberu,

teda na dobrovoľnej báze a bez nátlaku;

• že sa na vyučovaní odborných predmetov nenudia;

• že hodnotenie na hodine odborných predmetov je

spravodlivé a neboja sa učiteľa opýtať, ak niečomu

nerozumejú aj napriek tomu, že prevažná časť

žiakov novému učivu odborných predmetov stále

porozumie;

• že na hodinách odborných predmetov je príjemná

a priaznivá atmosféra;

• podľa absolventov ich SOŠ dokázala najlepšie

pripraviť v oblastiach ako pracovať s počítačom,

konkrétne ako používať e-mail, Word a Excel

a pod. Dokonca si myslia, že ich škola dokáže

pripraviť po každej stránke pre trh práce.

Žiakom chýbali zručnosti v podobe, napr. :

• ako a kde získať informácie o tom, ako si nájsť

prácu,

• ako sa čo najlepšie zapojiť do pracovného pomeru,

• ako zvládnuť pracovný pohovor v cudzom jazyku,

• ako mať prehľad v dokumentoch o financiách,

• ako vyrátať odvody,

• ako mať a presadzovať dobré nápady,

• ako získať príspevok od štátu a ako podnikanie

pozastaviť alebo ukončiť.



1. Úroveň: dotazník pre 
absolventov

2. Úroveň: focusové
rozhovory so 

zamestnávateľmi

3. Úroveň: obsahová 
analýza predmetu „Svet 

práce“

PROBLÉMOVÁ OBLASŤ Č.2

Prechod absolventa zo SOŠ na trh práce

„Svet práce“



Odporúčanie: 

▪ Realizovať úpravu a školskú reformu kurikula – obsahu a cieľov 

vzdelávania v školskom vzdelávacom programe, vrátane úprav 

hodinovej dotácie jednotlivých odborných predmetov. 

Pretransformovať tematicko výchovno-vzdelávacie plány odborných 

predmetov (ak ich školy využívajú) s cieľom medzipredmetovej

previazanosti a učenia sa pre reálnu prax. 

▪ Zakomponovať do školského vzdelávacieho programu v rámci 

disponibilných hodín (optimálne už od septembra šk. r. 2021/2022) 

nový odborný predmet „Svet práce“.

PROBLÉMOVÁ OBLASŤ Č.2

Kurikulum

Prechod absolventa zo SOŠ na trh práce



PROBLÉMOVÁ OBLASŤ Č.3

Kompetencie žiaka pre 21. storočie

Cieľ: 

Zistiť, do akej miery, sú absolventi vybraných stredných 

odborných škôl pripravení pre trh práce, v súvislosti s ich 

vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ako aj zistiť 

názory žiakov na kvalitu vyučovacieho procesu a na 

budovanie vzťahov v rámci školy.



PROBLÉMOVÁ OBLASŤ Č.3

Kompetencie žiaka pre 21. storočie

Zistenia: 

▪ Vo väčšine prípadov absolventi nepracujú vo svojom odbore, ktorý 

študovali, aj napriek tomu, že považuje svoje vzdelanie aj odbornú 

prax na SOŠ, za dostačujúce.

▪ zamestnávatelia od absolventov SOŠ očakávajú: všeobecné 

psychologické zručnosti  (disciplína, soft skills, komunikácia, 

záujem o prácu, proaktivita, zručnosť, cieľavedomosť a 

zodpovednosť) a zručnosti špecifické pre jednotlivé odbory

▪ prevažná časť absolventov hodnotí vybavenie škôl ako 

dostačujúce pre prípravu na budúce povolanie. Je rozpor vo 

vnímaní žiakov v škole, ktorí sú s vybavením nespokojní.

▪ všetci respondenti uvádzajú že odborný výcvik/prax je pre prípravu 

a uplatnenie na pracovnom trhu dostačujúci úplne alebo priemerne. 

▪ z pohľadu pedagogických zamestnancov je príprava úplne 

postačujúca



Odporúčanie: 

▪ V školskom vzdelávacom programe upraviť a optimalizovať profil 

absolventa v súvislosti s požiadavkami trhu práce tak, aby svojim 

dizajnom zodpovedal danému študijnému alebo učebnému odboru a 

reflektoval na požiadavky a potreby zamestnávateľov. 

▪ V školských vzdelávacích programoch jednotlivých škôl revidovať a 

definovať možnosti práce so žiakmi – schváliť nové prístupy, 

inovatívne metódy a formy práce na vyučovaní odborných predmetov 

s cieľom zvyšovania rozvoja kompetencií žiakov pre 21. storočie a 

modifikácie edukačného procesu na zážitkové učenie.

PROBLÉMOVÁ OBLASŤ Č.3

Kompetencie žiaka pre 21. storočie



4 Odborná skupina „Inklúzia“



5 Odborná skupina „Marketing“


