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Vec
Odporúčania a návrhy zo zasadania sekcií stredných premyslených škôl,
stredných odborných škôl, obchodných a hotelových akadémii a
zasadania Valného zhromaždenia Asociácie SOŠ Slovenska, ktoré sa
uskutočnilo v dňoch 24. - 25. marca 2015 v Sliači – Sielnici, hotel Kaskády
_________________________________________________________________________________________________________

1. Prijímacie konanie na stredné školy
a) testovanie žiakov 9. ročníka ponechať na základných školách,
externý dozor
zabezpečiť z radov učiteľov stredných škôl
(podobne
ako
predsedovia
školských
a predmetových
maturitných komisii)
b) legislatívne stanoviť percento úspešnosti testovania podľa
jednotlivých typov škôl pre uchádzačov o štúdium
v študijnom odbore gymnázium – minimálne 70 %
v ostatných študijných odboroch – minimálne 40 %
c) škola potvrdí/vydá žiakovi len jednu prihlášku, kde žiak uvedie
v poradí podľa prioritného záujmu školy a odbory, na ktorých má
záujem študovať (napr. gymnázium/študijný odbor gymnázium,
SOŠ/študijný odbor, SOŠ/učebný odbor). V prípade, že žiak
nedosiahne minimálnu hranicu úspešnosti škola prioritného
záujmu odošle prihlášku na školu podľa poradia uvedeného v
prihláške
d) určiť jeden termín zápisu v rámci SR s neprenosným zápisným
lístkom
e) výsledky testovania sprístupniť školám v dostatočnom časovom
predstihu
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2. Maturitné skúšky
a) EČMS – cudzie jazyky – ponechať úrovne B1, B2
b) EČMS – slovenský jazyk a literatúra, matematika – ponechať jednu
úroveň
c) diferencovať úlohy v rámci EČ MS pre gymnázia a pre SOŠ (pri
SOŠ sa zamerať viac na odbornosť), pričom pri zostavovaní úloh
zohľadniť rozsah dotácie vyučovacích hodín
3. Úprava poznámok k ŠVP v 5. ročných študijných odboroch
a) pri určení záväzného počtu hodín počas celého štúdia neurčovať
počty hodín v jednotlivých ročníkoch
b) určiť rovnaký počet hodín SJL aký je záväzný pre 4ročné študijné
odbory
4. Voľba riaditeľa školy - systém voľby prostredníctvom Rady školy
ponechať bezo zmeny
5. Financovanie stredných odborných
financovania škôl na triedu a nie na žiaka
6. Štúdium v učebných odboroch ponechať v pomere 1 : 1.

škôl

-

zmeniť

systém

teoretické a praktické vyučovanie

Poznámky z rokovania v sekciách a zo zasadania Valného zhromaždenia
spracovala RNDr. Viera Mikulová, členka správnej rady Asociácie
Predložený návrh MŠVVaŠ prerokovaný s členmi správnej rady v zložení:
Mgr. Marta Bačíková
Mgr. Alžbeta Staníková
PaedDr. Viktór Baláž
Schválil Ing. Félix Dőmeny, prezident Asociácie
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