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Legislatívny 
rámec 

ZÁKON  

č.245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní(školský 

zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

01 ZÁKON č. 

61/2015 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave 

a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

02 

VYHLÁŠKA   

č. 318/2008 Z. z. 

Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej 

republiky  o ukončovaní štúdia  

na stredných školách 

03 
Metodický 

pokyn č. 21/2011 
Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej 

republiky na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných 

škôl 

04 



Základné pojmy 
Koordinátor duálneho vzdelávania 

fyzická osoba, ktorá koordinuje 

činnosti školy a zamestnávateľa 

v duálnom vzdelávaní 

Majster odbornej výchovy 

vykonáva pedagogickú činnosť pri 

uskutočňovaní odborného výcviku 

a odbornej praxe v rámci školského 

vzdelávacieho programu. Rozvíja 

odborné vedomosti a praktické 

zručnosti žiakov.   

Hlavný inštruktor 

fyzická osoba, pod vedením ktorej 

žiak vykonáva praktické vyučovanie 

na pracovisku praktického 

vyučovania a spĺňa podmienky § 21b 

zákona o odbornom vzdelávaní 

Pracovisko praktického vyučovania 

organizačná súčasť zamestnávateľa 

alebo iný priestor, ku ktorému má 

zamestnávateľ vlastnícke právo alebo 

užívacie právo a ak mu bolo zároveň 

vydané osvedčenie o spôsobilosti 

zamestnávateľa poskytovať praktické 

vyučovanie v systéme duálneho 

vzdelávania .   

Zmluvné pracovisko 

Pracovisko zamestnávateľa, s ktorým 

má škola uzatvorenú zmluvu o 

poskytovaní praktického vyučovania.   

Dielňa školy 

Priestor školy, v ktorom prebieha 

praktické vyučovanie žiakov 

Duálne vzdelávanie 

systém odborného vzdelávania            

a prípravy na výkon povolania, 

ktorým sa získavajú vedomosti, 

schopnosti a zručnosti potrebné 

pre povolanie.   

Inštruktor 

je fyzická osoba, pod vedením ktorej 

žiak vykonáva praktické vyučovanie 

na pracovisku zamestnávateľa alebo 

na pracovisku praktického 

vyučovania a spĺňa podmienky § 22 

zákona o odbornom vzdelávaní 

http://dualnysystem.sk/dualne-vzdelavanie/o-projekte/ 

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/inzercia/clanok/294026-choroba-

z-povolania/ 



žiakovi je poskytnutá 

spätná väzba 

zameraná                  

na odhalenie chýb, 

nedostatkov v práci         

a ponúka mu radu  

na zlepšenie 

Formatívne 

Určuje úroveň 

dosiahnutých zručností 

žiaka v určenom 

časovom limite, 

zvyčajne v hodnotiacom 

období 

Finálne (zhrňujúce) 

Hodnotí výkon 

žiaka vo vzťahu                  

k ostatným 

Normatívne 

Typy hodnotenia 

http://www.spssza.sk/download/d3054d52-2014-07-01.pdf 

Založené                   

na hmatateľnom 

výsledku práce žiaka 

Hodnotenie výsledkov 

Hodnotenie činnosti, 

ktoré práve 

prebieha a je 

založené                          

na priamom 

pozorovaní výkonov 

práve vtedy, keď 

 k nim dochádza 

Hodnotenie priebehu 



Hodnotenie je 

vykonané majstrom 

odbornej výchovy 

resp. inštruktorom 

Interné 

Hodnotenie 

navrhujú osoby 

pôsobiace mimo 

školy, využíva sa 

 pri záverečných 

resp. maturitných 

skúškach 

Externé 

Hodnotenie 

založené                       

na pozorovaniach 

výkonov žiaka  

v bežnej činnosti 

Neformálne 

Nasleduje                   

po predchádzajúcom 

upozornení žiaka, že 

bude vykonané, žiak 

má možnosť sa                  

na hodnotenie pripraviť 

Formálne 

Typy hodnotenia 

http://www.spssza.sk/download/d3054d52-2014-07-01.pdf 



Odporúčané spôsoby hodnotenia 
odborného výcviku/odbornej praxe 

Na záverečných a 

maturitných skúškach 

Externé 

Majstrom odbornej 

výchovy, učiteľom praxe, 

inštruktorom 

Interné 

Priebežná spätná 

väzba 

Formatívne 

Zhodnotenie výkonu 

samotným žiakom 

Sebahodnotenie 

Splnenie stanovených 

kritérií (presnosť, 

kvalita,....) 

Kriteriálne 

Na záver dňa, 

mesiaca, týždňa 

Finálne 



Zápisnice z rokovania 

predmetových komisií 

Školský poriadok školy 

Smernica riaditeľa školy 

Školský vzdelávací 

program Schválený návrh 

kritérií jednotlivých 

predmetov 

Všeobecné zásady 

hodnotenia  

Kritériá hodnotenia 

záverečných, 

maturitných skúšok 

Všeobecné zásady 

hodnotenia, hodnotenie 

záverečných, maturitných 

skúšok, hodnotenie 

predmetov 

v charakteristike predmetu 

Kritériá hodnotenia praktického vyučovania 

v dokumentoch školy 



časť 9 Hodnotenie a klasifikácia žiaka 
. 

Vnútorný poriadok pracoviska 

praktického vyučovania 

01 

čl. VII – Spôsob účasti inštruktora 

na hodnotení a klasifikácii žiaka  
 

Zmluva o duálnom vzdelávaní 

02 

 pre každodenné hodnotenie žiaka 

 k praktickej časti záverečnej skúšky 

 k praktickej časti maturitnej skúšky 
. 

Hodnotiaci list žiaka 

03 

Kritériá hodnotenia praktického vyučovania 

v dokumentoch zamestnávateľa 



Konkrétnosť – musí sa jasne a konkrétne vymedziť, 

čo sa bude od hodnoteného žiaka vyžadovať 

01 

Závažnosť a relevantnosť – pri hodnotení 

vymedzovať iba tie dôležité kritériá, ktoré sú v úzkom 

vzťahu s hodnoteným výkonom 

02 

Zameranie – kritériá zamerať buď na proces alebo 

produkt 
03 

Objektivita – každé kritérium formulovať tak, aby 

mohlo byť overené a aplikované pri každom 

hodnotení rovnako 

04 

07 

05 
Zrozumiteľnosť – kritérium musí byť zrozumiteľné, 

jednoznačné, nesmie pripustiť rôzne výklady 

Nezávislosť – kritériá  patria k určitému výkonu, aby boli 

relatívne nezávislé od ostatných výkonov 

Požiadavky na kritériá  hodnotenia žiaka  

na odbornom výcviku a odbornej praxi 



Zamestnávatelia využívajú vzorové materiály:  

 Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení,  

 Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory,  

 Republikovej únie zamestnávateľov. 

Vzorové materiály 

 prispôsobený podmienkam jednotlivých firiem 

Hodnotiaci list žiaka 

 odborné vedomosti vo vzťahu vykonávanej práci 

 praktické zručnosti pri práci 

 samostatnosť 

 kvalita 

 prístup žiaka k povinnostiam 

 prístup   k pokynom inštruktora 

 dodržiavanie BOZP a PO 
 

Oblasti hodnotenia žiaka 

Zdroj: http://www.ptechskola.edu.sk/Stranky/rekvalifikacie.html 

Zamestnávateľ v procese hodnotenia žiaka 



určuje  zákon o odbornom vzdelávaní 

Vzdelanie, kvalifikácia, dĺžka praxe 

 denne 

 mesačne 

 polročne po konzultácií s koordinátorov. 

Hodnotenie žiaka 

Najčastejším nedostatkom je absencia pedagogického vzdelania hlavného inštruktora a inštruktora.  

Majster odbornej výchovy a inštruktor v procese hodnotenia žiaka 



Na základe § 6 ods. 1 vyhlášky 282/2009 inštruktor predkladá 

mesačné hodnotenie žiaka (hodnotenie odbornej praxe ku koncu 

daného polroku), v ktorom zhodnotí jeho prácu a navrhne 

hodnotenie.  

 

 

Konečnú klasifikáciu vykonáva pedagogický zamestnanec príslušnej 

školy pre daný predmet a danú skupinu. 

Hodnotenie a klasifikácia žiaka v duálnom vzdelávaní 



Hodnotenie 

žiakov  

na maturitných  

a záverečných 

skúškach 

Zloženie skúšobnej komisie -  počet skúšajúcich,  

ich povinnosti, práva a zodpovednosť sú stanovené  

vo všeobecne záväzných právnych predpisoch  

Kritériá hodnotenia – stanovené  v dokumentoch školy 

v spolupráci so zamestnávateľmi 

Využitie vzorového materiálu Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, 

Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Republikovej únie zamestnávateľov – 

hodnotiaci list žiaka k odbornej časti praktickej maturitnej skúšky (záverečnej 

skúšky) s prispôsobením kritérií na podmienky zamestnávateľa 



aké výkony sa budú overovať  
01 

02 

03 

04 

05 

06 

čas skúšania 

podmienky, podľa ktorých bude uchádzač úspešný 

resp. podľa ktorých môže uchádzač skúšku 

opakovať, ak nepreukázal hodnoverne svoje výkony 

a nesplnil kritériá hodnotenia  

témy skúšania 

ak sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť žiadať 

predložiť zdravotný preukaz alebo iný doklad 

konkrétne nástroje hodnotenia (napr. testy, 

projekty a pod.) sú súčasťou hodnotiaceho 

záznamu 

Uviesť: 

(Metodika na stanovenie hodnotiacich štandardov. ŠIOV Bratislava 2013) 

Stanovenie hodnotiacich štandardov 



01 02 03 
Materiálno-technické Priestorové Učebné pomôcky 

 

zoznam legálnych a oprávnených 

materiálnych a technických 

pomôcok používaných žiakom  

pri hodnotení  

 

(prístroje, stroje, zariadenia, počítače, 

aplikačné softwary, skenery, tlačiarne, 

materiály, suroviny, ....) 

 

priestor na výkon a hodnotenie  

 

 

 

 

(odborná učebňa, dielne, laboratóriá, 

teoretické učebne, pracovisko 

praxe,...) 

 

zoznam učebných pomôcok, ktoré 

môže jednotlivec legálne používať 

pri riešení tém  

 

 

(grafy, obrázky, modely, makety, 

tabuľky, ....) 

Súčasťou hodnotiaceho štandardu musia byť jasne deklarované podmienky.  

(Metodika na stanovenie hodnotiacich štandardov. ŠIOV Bratislava 2013) 

Stanovenie podmienok k hodnoteniu 



Odporúčania  

Mesačné hodnotenie zasielajte 

elektronicky do školy (triednemu učiteľovi) 

Zúčastňujte sa 4x ročne hodnotiacej 

pedagogickej rady 

Navrhujte hodnotenie žiaka v spolupráci                

s majstrom podľa vami stanovených 

kritérií v hodnotiacom hárku 

Kritériá zosúlaďte s prílohou č. 4 

zmluvy o duálnom vzdelávaní 

(Hodnotiaci list žiaka ako podklad pre účasť 

inštruktora na klasifikácii prospechu žiaka) 

Nebojte sa prispôsobiť kritériá 

požiadavkám zamestnávateľa - môžu 

slúžiť ako podklad na návrh udelenia 

výšky podnikového štipendia 

Inštruktorom 



Odporúčania  

Dbajte na  

 verbálne hodnotenie žiakov inštruktorom 

 pravidelnú klasifikáciu známkou 

 sebahodnotenie žiakov 

 hodnotenie výkonov spolužiakov  

 priebežné hodnotenie 

Komunikujte so školou 

prostredníctvom koordinátora 

duálneho vzdelávania formou 

jeho pravidelnej účasti na 

pracovisku zamestnávateľa 

minimálne 1x za dva týždne 

Zamestnávateľom 



Odporúčania  

Preveďte body na percentá 

Preveďte percentá na známku 

Zaistite objektivitu hodnotenia každý 

hodnotiaci člen skúšobnej komisie má 

hodnotiaci list s kritériami hodnotenia 

vypracované v spolupráci so 

zamestnávateľom  

Prideľte body jednotlivým 

kritériám 

Koordinátorom 

maturitných  

a záverečných 

skúšok 

Kritériá – súčasť schválených zadaní 



Hodnoťte pravidelne  

(na záver dňa, mesiaca, polroka) 

Dajte priestor  

na sebahodnotenie  

a hodnotenie spolužiakov 

Buďte objektívni, spravodliví 

Stanovte kritériá  

Komunikujte,  

zdôvodnite svoje hodnotenie 

Objektívnym hodnotením formujete mladého človeka. 

Na záver nezabudnite 
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