
Formulár na hodnotenie prihlásených projektov do súťaže  

“Najlepšia spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou 

pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR  

v šk. roku 2014/2015“ 

 

 

Hodnotiteľ:                                                                                  Podpis: 

 

Dátum hodnotenia:        

                                

Názov súťažiaceho:  

 

            
 

Hodnotenie súťažných projektov  
 

 

Čís. Kritérium Body Váha 

kritéria 

Bodové 

hodnotenie 

1.  Celkový počet žiakov v školskom roku 2014/15, k počtu 

žiakov pripravujúcich sa pre konkrétnych zamestnávateľov 

na základe podpísanej zmluvy 
Bodové hodnotenie:  

5 bodov  

= nad 50% žiakov sa pripravuje pre zamestnávateľa  

4 body   
= od 35% až do 50% žiakov sa pripravuje pre zamestnávateľa  

3 body  

= od 21% až do 35% žiakov sa pripravuje pre zamestnávateľa  

2 body  

=  do 20% žiakov sa pripravuje pre zamestnávateľa  

 

 

2,0  

2.  Spolupráca školy so zamestnávateľskou sférou pri aktivitách 

zameraných na získavanie žiakov ZŠ na štúdium (konkrétne 

príklady aktivít, ktoré považujete za najdôležitejšie. Napr. prezentácie na ZŠ, 

účasť na dňoch otvorených dverí, stretnutie s rodičmi,.... ) 
Bodové hodnotenie:  

5 bodov  

= spolupráca pri aktivitách nad 50%   

4 body   
= spolupráca pri aktivitách od 35% do 50%    

3 body  

= spolupráca pri aktivitách od 21% do 35%   

2 body  

= spolupráca pri aktivitách  do 20%    

 

 

1,5  

3.  Spolupráca školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave 

školských vzdelávacích programov  
Bodové hodnotenie:  

5 bodov  

= spolupráca  nad 50%   

4 body   
= spolupráca od 35% do 50%    

3 body  

= spolupráca  od 21% do 35%   

2 body  

= spolupráca  do 20%   

   

 

1,5  

4. Spolupráca školy so zamestnávateľskou sférou 

pri zabezpečovaní odborného výcviku žiakov počas štúdia  

na pracoviskách zamestnávateľa 
Bodové hodnotenie:  

5 bodov  

= spolupráca  nad 50%   

4 body   
= spolupráca od 35% do 50%    

3 body  

= spolupráca od 21% do 35%   

2 body  

= spolupráca pri aktivitách  do 20%   

 

 2,0  



5.  Účasť zástupcov zamestnávateľskej sféry na odbornej zložke 

maturitnej alebo záverečnej skúšky 
Bodové hodnotenie:  

5 bodov  

= účasť zástupcu zamestnávateľa nad 50%  

4 body   
= účasť zástupcu zamestnávateľa od 35% až do 50 

3 body  

= účasť zástupcu zamestnávateľa od 21% až do 35% 

2 body  

= účasť zástupcu zamestnávateľa do 20%   

 

 

1,0  

6.  Celkový počet absolventov končiacich štúdium v šk. roku 

2014/2015 v jednotlivých odboroch,  k  počtu tých 

absolventov ktorí sa zamestnali u spolupracujúceho 

zamestnávateľa/ zamestnávateľov.  

Bodové hodnotenie: 
5 bodov 
= nad 50 % 

4 body 

= 35% až 50% 
3 body 

21% až 35% 

2 body 
= do 20% 

 

 2,5  

Celkové bodové hodnotenie:    

 

 

Vyhodnotenie:  

 

Bodové hodnotenie od  0 do 25 - nevyhovel 

Bodové hodnotenie nad 25 (v každom kritériu musí návrh získať minimálne 2 body) - 

vyhovel 

Prihlasovateľ kritériám hodnotenia          vyhovuje   nevyhovuje 


