
Výstupové ukazovatele: 

Plánované výstupové ukazovatele 
Odhadované výstupové 

ukazovatele 

Dosiahnuté výstupové 

ukazovatele 

5 štátnych vzdelávacích programov v 

skupinách odborov (Elektrotechnika, 

Technická a aplikovaná chémia, 

Potravinárstvo, Stavebníctvo, 

geodézia a kartografia, Ekonomika, 

organizácia, obchod a služby) 

inovovaných vrátane príslušných 

normatívov na základe výsledkov 

realizácie 10 školských vzdelávacích 

programov 

6 štátnych vzdelávacích programov 

v skupinách odborov 

(Elektrotechnika, Technická a 

aplikovaná chémia, Potravinárstvo, 

Stavebníctvo, geodézia a 

kartografia, Ekonomika, 

organizácia, obchod a služby, 

Technická chémia silikátov) 

inovovaných vrátane príslušných 

normatívov na základe výsledkov 

realizácie 10 školských 

vzdelávacích programov 

6 štátnych vzdelávacích 

programov v skupinách odborov 

(Elektrotechnika, Technická a 

aplikovaná chémia, 

Potravinárstvo, Stavebníctvo, 

geodézia a kartografia, 

Ekonomika, organizácia, obchod 

a služby, Technická chémia 

silikátov) inovovaných vrátane 

príslušných normatívov na základe 

výsledkov realizácie 10 školských 

vzdelávacích programov 

180 žiakov v 10 SOŠ zapojených do 

testovania inovovaných školských 

vzdelávacích programov. 

230 žiakov v 10 SOŠ zapojených do 

testovania inovovaných školských 

vzdelávacích programov. 

434 žiakov v 15 SOŠ je 

zapojených do testovania 

inovovaných školských 

vzdelávacích programov 

10 zamestnávateľov zapojených do 

praktických foriem vyučovania a do 

procesu ukončovania štúdia na SOŠ 

10 a viac  zamestnávateľov 

zapojených do praktických foriem 

vyučovania a do procesu 

ukončovania štúdia na SOŠ 

15 zamestnávateľov zapojených 

do praktických foriem vyučovania 

a do procesu ukončovania štúdia 

na SOŠ 

600 vyškolených učiteľov odborných 

predmetov a majstrov odbornej 

výchovy v 5 skupinách odborov 

600 vyškolených učiteľov 

odborných predmetov a majstrov 

odbornej výchovy v 5 skupinách 

odborov 

228 vyškolených učiteľov 

odborných predmetov a majstrov 

odbornej výchovy v 5 skupinách 

odborov 

Propagácia OVP je otestovaná na 10 

zapojených SOŠ 

Propagácia OVP je otestovaná na 10 

zapojených SOŠ 

Propagácia sa testuje na 10 

zapojených SOŠ 

Do 100 propagačných aktivít 

zrealizovaných a vyhodnotených z 

pohľadu odozvy cieľovej skupiny do 

roku 2016 

Do 142 propagačných aktivít 

zrealizovaných a vyhodnotených z 

pohľadu odozvy cieľovej skupiny 

do roku 2016 

142 propagačných aktivít 

zrealizovaných a vyhodnotených 

z pohľadu odozvy cieľovej 

skupiny (k 31.1.2016) 

50 oslovených základných škôl, s 

ktorými je nadviazaná spolupráca v 

propagácii OVP 

50 oslovených základných škôl, s 

ktorými je nadviazaná spolupráca v 

propagácii OVP 

50 oslovených základných škôl, s 

ktorými je nadviazaná spolupráca 

v propagácii OVP 

 

Ukazovatele účelu projektu: 

Plánované ukazovatele účelu Odhadované ukazovatele účelu Dosiahnuté ukazovatele účelu 

Legislatívny rámec OVP (napr. 

zákon 597/2003 o financovaní ZŠ, 

SŠ a školských zariadení)  umožňuje 

výkon praktickej formy vzdelávania 

u podnikateľských subjektov  

Zákon o odbornom vzdelávaní a 

príprave č. 61/2015 Z.z 

Zákon o odbornom vzdelávaní a 

príprave č. 61/2015 Z.z 

10 adaptovaných školských 

vzdelávacích programov v 5 

učebných/študijných odboroch (viď 

nižšie) 

9 adaptovaných školských 

vzdelávacích programov a 1 

novovytvorený školský vzdelávací 

program v 6 učebných/ študijných 

odboroch 

9 adaptovaných školských 

vzdelávacích programov a 1 

novovytvorený školský vzdelávací 

program v 6 učebných/študijných 

odboroch 

5 štátnych vzdelávacích programov 

bude inovovaných do roku 2016 so 

zohľadnením výstupov overenia 

švajčiarskeho systému OVP 

5 štátnych vzdelávacích programov 

bude inovovaných do roku 2016 so 

zohľadnením výstupov overenia 

švajčiarskeho systému OVP 

5 štátnych vzdelávacích 

programov bolo inovovaných do 

roku 2016 so zohľadnením 

výstupov overenia švajčiarskeho 

systému OVP 

 

 


