
SPOJENÁ ŠKOLA 

DETVA 

Komunikácia s partnermi 

a použitá dokumentácia 

ECVET  



MOBILITNÝ PROJEKT OVP – KA1 

 Spojená škola – SOŠ a OA – určený pre žiakov oboch 

organizačných zložiek 

 Odborná stáž 3 týždne – 8 žiakov OA – Welshpool (VB) 

 Odborná stáž 2 týždne – 8 žiakov OA – Jena (SRN) 

 Odborná stáž 2 týždne – 7 žiakov SOŠ (mechanik 

nastavovač, mechanik elektrotechnik) – Třemošnice 

(ČR) 

 Odborná stáž 2 týždne – 8 žiakov OA – Plzeň (ČR) 

 





NÁSTROJE HODNOTENIA ODBORNEJ STÁŽE 

 ECVET 

 Europass mobilita ako súčasť dokladov Europass 

 Certifikát 

 Hodnotenie stáže 

 Hodnotenie práce/výkonu 

 

 Denník odbornej stáže 

 Hodnotenie stáže žiakom 

 Hodnotenie stáže tútorom 



NÁSTROJE ECVET V ODBORNEJ MOBILITE 

 Memorandum o porozumení  

 Dohoda o vzdelávaní  

 Osobný záznam  

 Europass 



MEMORANDUM O POROZUMENÍ 

 MoP je dohoda medzi príslušnými inštitúciami, 

ktoré určujú rámec pre prenos kreditov.  

 MoP uzatvárajú kompetentné inštitúcie, pričom 

každá z nich je vo svojom vlastnom prostredí 

oprávnená udeliť kvalifikácie alebo jednotky 

alebo udeliť kredit za dosiahnuté vzdelávacie 

výstupy pre ich prenos a posudzovanie.  

 Vzor  

 

ECVET Memorandum o porozumeni_Tremosnice.doc


DOHODA O VZDELÁVANÍ 

 Dohoda o vzdelávaní je individualizovaný 
dokument, ktorý stanovuje podmienky na 
špecifické obdobie mobility. Pre konkrétneho 
učiaceho sa určuje, aké vzdelávacie výstupy a 
jednotky by mal dosiahnuť. 

 Dohoda o vzdelávaní tiež stanovuje, že v prípade, 
ak učiaci sa dosiahne očakávané vzdelávacie 
výstupy a „hostiteľská“ inštitúcia ich kladne 
posúdi, „domovská“ inštitúcia ich potvrdí a 
uzná ako súčasť požiadaviek na 
kvalifikáciu. Preto dohoda o vzdelávaní 
predstavuje záväzok voči učiacemu sa, že ak 
budú jeho výsledky v súlade s očakávaniami, 
budú uznané. 

 



DOHODA O VZDELÁVANÍ 

 Dohodu o vzdelávaní vždy podpisujú tieto strany: 

 domovská inštitúcia (inštitúcia, ktorá bude 

potvrdzovať a uznávať vzdelávacie výstupy, ktoré 

učiaci sa dosiahol), 

 hostiteľská inštitúcia (ktorá poskytuje odbornú 

prípravu pre príslušné vzdelávacie výstupy a hodnotí 

dosiahnuté vzdelávacie výstupy), 

 učiaci sa 

 

 Vzor1 

ECVET_Tremosnice.doc


DEFINOVANIE VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV 

pracovať s technickou dokumentáciou a technickými výkresmi 

 vysvetliť technické zobrazovanie strojových súčiastok 

 vytvárať technickú dokumentáciu s využitím CAD – CAM systémov 

pracovať s technickými normami 

 poznať základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a kovospracujúcu výrobu 

 ovládať technické výpočty s využitím odbornej technickej literatúry a noriem 

 poznať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve 

 dodržiavať normy, parametre kvality procesov a výrobkov 

obsluhovať konvenčné stroje 

 ovládať základné spôsoby ručného spracovania materiálov 

 ovládať základné spôsoby strojového spracovania materiálov 

 vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím 

vhodných meradiel a meracích prístrojov,  

 dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady hygieny práce 

pripraviť jednoduchý program pre CNC stroj 

 poznať základné princípy zostavovania jednoduchého riadiaceho programu CNC strojov 

 zvoliť nástroje a pracovné parametre 

 zostavovať jednoduchšie riadiace programy zvoliť nástroje a pracovné pomery pre CNC 

obsluhovať CNC stroj 

 nastavovať a obsluhovať CNC stroj, nastaviť nástroje podľa programovaných parametrov  

 použiť meradlá a meracie prístroje pre bežnú kontrolu súčiastok a meranie základných technických 

veličín 



DEFINOVANIE VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV 

business correspondence 

 to know the German standard business letter format 

 to understands German business vocabulary 

 to write personal letters (CV, cover letter) in German 

 to write simple business letters (enquiry, offer, invoice) in German 

 to compare the format of business letter in SK and German 

administration  

 to work with Internet 

 to work with the Office Programme in German  

 to work with the office equipment  

 to communicate in daily German 

 to communicate in professional German/English 



NOVÉ VZDELÁVACIE VÝSTUPY – OD 2018 
personálne a sociálne kompetencie 

 stanoviť si primerané ciele osobného rozvoja  

 spolupracovať s ostatnými v skupine  

 prispievať k utváraniu vhodných medziľudských vzťahov 

 vedieť riadiť prácu a komunikáciu v kultúrne rôznorodej skupine 

občianske a kultúrne kompetencie 

 rešpektovať a podporovať hodnoty národnej, európskej i svetovej kultúry 

 analyzovať neznáme kultúrne produkty z iných kultúrnych tradícií 

 rozumieť odlišnostiam našej kultúrnej tradície od iných tradícií 

 odstraňovať svoje predsudky. 

 odmietať akúkoľvek formu regionálnej diskriminácie a diskriminácie na 

základe krajiny pôvodu človeka 



OSOBNÝ ZÁZNAM 

 Osobný záznam je zápisom o úspechoch vo 

vzdelávaní. Obsahuje informácie o posúdených 

vzdelávacích výstupoch učiaceho sa, jednotkách a 

udelených bodoch ECVET. 

 Ako sa líši od dohody o vzdelávaní? 

 Zatiaľ čo dohoda o vzdelávaní opisuje očakávania, 

ktoré by mal učiaci sa dosiahnuť, osobný záznam 

dokumentuje, čo už dosiahol. 

 Rôzne spôsoby posudzovania, Spojená škola – 

miera samostatnosti  

 Čiastočne môže byť nahradený aj Europassom 

mobilita 



OSOBNÝ ZÁZNAM 

 Vzor – starý model 

 Vzor1 - Třemošnice 

 Vzor2 – Jena 

 Vzor3 – Jena, hotový 

 Vzor4 – Newtown, hotový 

 Vzor5 – SOŠ Třemošnice 

 

 Denný monitoring 

 

Osobny_zaznam2016.docx
Osobny_zaznam2016.docx
Osobny_zaznam2016.docx
Osobny_zaznam2016.docx
ECVET_Tremosnice.doc
ECVET_Tremosnice.doc
ECVET_Tremosnice.doc
ECVET_Tremosnice.doc
ECVET_Tremosnice.doc
ECVET_Jena.doc
ECVET_Jena.doc
ECVET_Jena.doc
ECVET_Jena.doc
Jena.pdf
Jena.pdf
Jena.pdf
Jena.pdf
Newtown1.pdf
Newtown1.pdf
Newtown1.pdf
Newtown1.pdf
SKMBT_22317111007200.pdf
SKMBT_22317111007200.pdf
SKMBT_22317111007200.pdf
SKMBT_22317111007200.pdf
SK_Denny_monitoring_ziaka.xlsx


EUROPASS MOBILITA 

 Europas pre mobilitu je záznamom akéhokoľvek 

organizovaného obdobia, ktoré človek strávi v 

inej európskej krajine za účelom vzdelávania 

alebo odbornej prípravy.  

 Skúsenosti z mobility monitorujú dve partnerské 

organizácie, prvá v domovskej krajine a druhá v 

hostiteľskej krajine. Obaja partneri sa zhodnú na 

účele, obsahu a trvaní danej praktickej 

skúsenosti; v hostiteľskej krajine je určený 

mentor 

 Vzor 

 

Europass.doc


ĎALŠIE NÁSTROJE HODNOTENIA 

 Certifikát 

 Hodnotenie stáže 

 Hodnotenie práce/výkonu 

 

 Denník odbornej stáže 

 Hodnotenie stáže žiakom 

 Hodnotenie stáže tútorom 

 

Certifikat.doc
1Hodnotenie_podnik_SJ.doc
1Hodnotenie_vykonMN_SJ.doc
1Dennik_mobility.doc


IMPLEMENTÁCIA ECVET 

 A) Definovanie vzdelávacích výstupov 

 Vychádza z ŠkVP 

 Zadefinované vo dohode o vzdelávaní (časť 4 + 

príloha) 

 Zadefinované: 

 Vzdelávacie výstupy 

 Opis vzdelávacích aktivít na dosiahnutie vzdelávacích 

výstupov 

 Dokumenty s opisom výstupov 

 



IMPLEMENTÁCIA ECVET 

 B) Hodnotenie vzdelávacích výstupov 

 Zadefinované vo dohode o vzdelávaní (časť 5) 

 



Hodnotenie a dokumentácia  

Osoba (y) 

zodpovedná za 

hodnotenie výkonu 

učiaceho sa  
  

Meno: 

Organizácia, funkcia: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické 

Třemošnice, zástupca riaditeľa 

Hodnotenie 

vzdelávacích 

výstupov  
  

Dátum hodnotenia: 29/09/2017 

Metóda:  písomné hodnotenie 

Hodnotenie bude vykonané nasledujúcim spôsobom: 

Mentor ohodnotí výkon žiakov z hľadiska kvality ich účasti v pracovnom alebo 

vzdelávacom procese. Potvrdí výsledky v hodnotiacom hárku a zhodnotí, či žiak: 

•bol pasívny, bez  záujmu, nevykonával žiadnu činnosť, neprejavoval aktivitu–0 b 

•pozoroval aktivitu a konzultoval s mentorom – 1 b 

•podľa pokynov, pod dozorom vykonával zadanú úlohu – 2 b 

•podľa pokynov samostatne vykonával zadanú úlohu – 3 b 

•samostatne vykonával zadanú úlohu a spolupracoval so zamestnancami – 4 b 

•aktívne bez problémov podľa potreby samostatne vykonával zadanú úlohu–5 b 

Ako a kedy bude 

hodnotenie 

zaznamenané?  

Hodnotenie bude zaznamenané po ukončení odbornej časti stáže prostredníctvom 

priložených dokumentov 

Priložte  

☐ Detailne informácie o procedúre hodnotenia (napr. Metódy, kritériá, hodnotiaci 

formulár)   

X Vzor pre zdokumentovanie nadobudnutých vzdelávacích výstupoch (ako je osobný 

zápis učiaceho sa alebo Europass Mobility) 

☐ Plán rozvoja jednotlivca počas zahraničného pobytu  

X  Iné: Špecifikujte, prosím  

Hodnotenie výkonu 

Hodnotenie odbornej stáže 



IMPLEMENTÁCIA ECVET 

 C) Validácia a uznávanie vzdelávacích výstupov 

 Zadefinované vo dohode o vzdelávaní (časť 6) 

 



Posúdenie a uznávanie 
Osoba (y) zodpovedná za 

posúdenie vzdelávacích 

výstupov dosiahnutých v 

zahraničí  

Meno: 

Organizácia, úloha: Spojená škola, hlavný majster 

Ako sa bude realizovať 

proces posudzovania?  

  

Spojená škola bude zodpovedná za overovanie a uznávanie výsledkov 

učenia, za účelom potvrdenia, že posudzované dosiahnuté vzdelávacie 

výstupy alebo nadobudnuté kompetencie počas odbornej stáže v 

zahraničí odpovedajú konkrétnym výsledkom učenia, ktoré sú potrebné 

pre konkrétny vzdelávací program.  

Metódy a kritériá overovania 

-na konci stáže absolvuje žiak hodnotiaci pohovor s mentorom,  

-žiak zhodnotí obsah, priebeh a výsledky stáže,  

-tútor z vysielajúcej organizácie a koordinátor z hosťujúcej organizácie 

potvrdí výsledky z hodnotiaceho pohovoru,  

-všetky výsledky z hodnotiaceho pohovoru budú zaznamenané v osobnom 

zázname.  

Záznam posúdených 

výkonov  

Dátum: 31/10/2017 

Metóda: záznam v klasifikácii v zmysle klasifikačného poriadku školy 

Osoba (y) zodpovedná za 

uznanie vzdelávacích 

výstupov nadobudnutých 

v zahraničí  

Meno: príslušný majster OV 

Organizácia, úloha: Spojená škola, majster OV 

Ako bude riadené 

uznávanie?  

  

Metódy a kritériá uznávania 

-učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy uznajú 

výsledky hodnotenia a uznajú, že vzdelávacie výstupy boli dosiahnuté  

-dosiahnuté výsledky učenia budú zaznamenaní v školskej klasifikácii 

a v dodatku k vysvedčeniu 



VÝHODY VYUŽÍVANIA ECVET 

V MOBILITNÝCH PROJEKTOCH 

 Všeobecný záväzok všetkých zapojených strán  

 Lepšia príprava mobility vďaka zadefinovaným 

vzdelávacím výstupom 

 Lepšia možnosť hodnotenia mobility 

 Mechanizmus hodnotenia, posudzovania a 

uznávania je transparentný a je zaznamenaný v 

príslušných dokumentoch 

 Na základe pravidelnej revízie ECVET 

dokumentov je možné zapracovať zmeny do 

budúcnosti 

 Zvýšenie kvality mobility i celého projektu 

 



ZHRNUTIE 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 

Ing. Valéria Čiamporová 

 

Spojená škola 

Štúrova 848 

Detva 

 

v.ciamporova@gmail.com  

mailto:v.ciamporova@gmail.com

