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Vybrané ukazovatele - metodické vysvetlivky
Definície
Materská škola je predškolské zariadenie, ktoré podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti
sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a
zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s
individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Do materských škôl sa prednostne prijímajú deti,
ktoré dovŕšili päť rokov veku, a deti, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku. Materská
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu,
ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie podľa zákona č. 245/2008, Z.z § 16 ods. 2.
Základná škola poskytuje základné vzdelanie v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a
vzdelávania podľa zákona č. 245/2008, Z.z. Podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo
zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po
stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné
poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej,
umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho
orientáciu v živote a v spoločnosti. Základná škola má spravidla deväť ročníkov s možnosťou
zriadenia nultého ročníka. Člení sa na prvý a druhý stupeň, v ktorých sa vzdelávanie realizuje
samostatnými na seba nadväzujúcimi vzdelávacími programami. Prvý stupeň základnej školy
tvorí spravidla prvý až štvrtý ročník. Druhý stupeň tvorí piaty až deviaty ročník.
Stredné školy sú gymnázia, stredné odborné školy a konzervatóriá, poskytujúce žiakom
stredné odborné vzdelanie, úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie
odborné vzdelanie a pripravujú ich na výkon povolaní a činností v národnom hospodárstve,
správe, kultúre, umení a v ostatných oblastiach života; pripravujú žiakov aj na štúdium na
vysokých školách - univerzitách.
Gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje
žiakov vo štvorročnom, v päťročnom alebo v osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje
úplné stredné všeobecné vzdelanie podľa zákona č. 245/2008, Z.z. § 16 ods. 4 písm. c).
Vzdelávacie programy gymnázia sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na
vysokých školách - univerzitách, môžu pripravovať aj na výkon niektorých činností vo verejnej
správe, kultúre a športe.
Stredná odborná škola je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov v
najmenej dvojročnom a najviac päťročnom vzdelávacom programe príslušného odboru
vzdelávania. Vzdelávacie programy strednej odbornej školy sú zamerané predovšetkým na
výkon povolaní a odborných činností v národnom hospodárstve, zdravotníctve, verejnej správe,
kultúre, umení a v ostatných oblastiach a môžu pripravovať aj na ďalšie štúdium.
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Stredné odborné školy poskytujúce vzdelanie na výkon povolaní a odborných činností sa členia
na typy. Odborné vzdelávanie a príprava v strednej odbornej škole rozvíjajú vedomosti,
zručnosti a schopnosti žiaka získané v predchádzajúcom vzdelávaní a poskytujú vedomosti,
zručnosti a schopnosti nevyhnutné pre výkon povolania a odborných činností.
Stredisko praktického vyučovania zodpovedá za výchovu a vzdelávanie podľa učebných plánov
a učebných osnov, pritom spolupracuje so strednou odbornou školou, ktorá pre žiakov
zabezpečuje teoretické vyučovanie.
Stredná odborná škola zabezpečuje žiakom teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie. Ak
stredná odborná škola zabezpečuje žiakom len teoretické vyučovanie, žiaci absolvujú praktické
vyučovanie v stredisku praktického vyučovania alebo pracovisku praktického vyučovania.
Podľa nového zákona č. 245/2008, Z.z., združená stredná škola, stredné odborné učilište a
učilište zriadené podľa doterajších predpisov je strednou odbornou školou. Z tohto dôvodu
všetky údaje o združených stredných školách, stredných odborných učilíšť a učilíšť sú zahrnuté
do údajov stredných odborných škôl.
Konzervatórium je špecifický typ strednej odbornej školy, ktorá poskytuje komplexné umelecké
a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a
na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého
zamerania a pripravuje aj na štúdium na vysokej škole. Má spravidla šesť ročníkov; v odbore
tanec osem ročníkov a ukončuje sa absolutóriom.
Vysoké školy - univerzity sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne. Hlavnou
úlohou vysokých škôl je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie
alebo tvorivá umelecká činnosť. Vysoké školy majú výhradné právo na poskytovanie
vysokoškolského vzdelávania a výhradné právo udeľovať akademické tituly a
vedecko-pedagogické tituly, používať akademické insígnie a vykonávať akademické obrady.
V špeciálnych školách uskutočňuje výchova a vzdelávanie detí spravidla pre deti so
zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením sa podľa zákona č.
245/2008 Z.z., § 94 ods. 1, písm.. a), v špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre detí
s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia alebo žiakov s rovnakým druhom zdravotného
znevýhodnenia; časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže uskutočňovať v triede spoločne
s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy; niektoré vyučovacie predmety alebo činnosti môže dieťa
alebo žiak absolvovať mimo špeciálnej triedy, taktiež v triedach alebo výchovných skupinách
spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy; ak je to potrebné, takéto dieťa alebo žiak je
vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci
so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva; zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť.
Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola
môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov
stredných škôl a dospelých. V základných umeleckých školách sa môžu zriaďovať hudobné,
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výtvarné, tanečné a literárno-dramatické odbory alebo niektoré z nich. Iné umelecké odbory
môže škola zriadiť iba po súhlase ministerstva školstva.
Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej
škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia
zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase
mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
Školský internát zabezpečuje deťom materských škôl a žiakom základných škôl a stredných
škôl výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie.
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