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Dôležitá správa pre osoby, ktoré nie sú oprávnené na prístup
k tejto správe
Túto metodiku vypracovali spoločnosti Centire s.r.o. a TRANSFER Slovensko spol. s r.o. pre
Štátny inštitút odborného vzdelávania (ďalej len „Klient“) na základe a za podmienok stanovených v
Zmluve o poskytnutí služieb pre vykonanie diela „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality
OVP” zo dňa 23.07.2019 a bola vykonaná v súlade s pokynmi nášho Klienta, ktorý si ju objednal, na
základe jeho zadania, a to výhradne v jeho prospech a pre jeho potrebu, a nemusí obsahovať všetky
postupy, ktoré môžu byť považované za nevyhnutné inými osobami.
Spoločnosti Centire s.r.o. a TRANSFER Slovensko spol. s r.o. nepreberajú žiadnu zmluvnú či inú
zodpovednosť a neručia za žiadne straty, škody, ani výdavky akejkoľvek povahy vzniknuté
akýmkoľvek použitím tejto štúdie zo strany inej osoby.
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Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava

Vážený pán Němec,
túto metodiku vypracovali spoločnosti Centire s.r.o. a TRANSFER Slovensko spol. s r.o. pre
Štátny inštitút odborného vzdelávania na základe a za podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí
služieb „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP ” (ďalej len „Zmluva“) zo dňa
23.07.2019 a jej obsah je dôverný. Táto metodika bola spracovaná za účelom zvýšenia podpory
systému duálneho vzdelávania a zvýšenia miery zapojenia jej aktérov s cieľom navýšenia počtu žiakov
v duálnom systéme a s cieľom zvýšenia atraktivity a kvality OVP.
Metodika nezohľadňuje udalosti a okolnosti, ku ktorým mohlo dôjsť po dátume odovzdania,
resp. informácie, ktoré mohli byť obdržané po dátume odovzdania, ktorým je 29. november 2019.
Spoločnosti Centire s.r.o. a TRANSFER Slovensko spol. s r.o. nepreberajú žiadnu zmluvnú či inú
zodpovednosť a neručia za žiadne straty, škody, ani výdavky akejkoľvek povahy vzniknuté
akýmkoľvek použitím tejto štúdie zo strany inej osoby.

S úctou,

Renáta Kiselicová
Centire s.r.o.

Juraj Dúbrava
TRANSFER Slovensko spol. s r.o.
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Základné pojmy
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Zamestnávateľ je fyzická alebo právnická osoba, iná ako stredná odborná škola (ďalej len
„SOŠ“), ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v
obdobnom pracovnom vzťahu. Vo vzťahu k tejto metodike sa za zamestnávateľa považuje
zamestnávateľ, ktorý má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní so strednou školou podľa §
16 Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave (ďalej len „zmluva o OVP“),
zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania podľa § 8 zákona o OVP ako aj zamestnávateľ
spolupracujúci so SOŠ pri inovačnom vzdelávaní odborných učiteľov a majstrov odbornej
výchovy, pri kariérovom poradenstve pre žiakov SOŠ a pod..
Stredná odborná škola je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré poskytuje všeobecné a
odborné vzdelanie s ucelenou sústavou potrebných vedomostí, spôsobilostí a zručností. Vo
vzťahu k tejto metodike sa za strednú školu považuje stredná škola, ktorá má uzatvorenú
zmluvu o duálnom vzdelávaní alebo zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania podľa § 16
zákona o OVP.
Systém duálneho vzdelávania je systém odborného vzdelávania a prípravy žiaka založený na:
zmluvnom vzťahu, výkone praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa na
pracovisku praktického vyučovania a financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom
podľa § 2 písm. i) Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní.
Dual point je informačné a poradenské centrum v pôsobnosti Štátneho inštitútu odborného
vzdelávania. Dual point sa zameriava na poskytovanie informácií o SDV, poradenstvo a
sprevádzanie zamestnávateľov, žiakov a SOŠ systémom duálneho vzdelávania.
Centrum orientácie/talent centrum je miesto, v ktorom sa vykonávajú aktivity kariérového
poradenstva smerujúce k profesijnej orientácii žiakov základných škôl.
Žiak je pre účely tejto metodiky fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom
procese v strednej odbornej škole a má uzatvorenú učebnú zmluvu so zamestnávateľom podľa
§ 19 Zákona č. 61/2015 Z. z.
Pracovisko praktického vyučovania je organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor,
ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo, ak zamestnávateľovi bolo
vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme
duálneho vzdelávania; za pracovisko praktického vyučovania sa považuje aj priestor, ku
ktorému má vlastnícke právo alebo užívacie právo organizácia, v ktorej sú združení viacerí
zamestnávatelia.
Pracovisko zamestnávateľa je priestor u zamestnávateľa, v ktorom sa vykonáva odborný
výcvik alebo odborná prax žiaka, ak:
a) žiak nevykonáva praktické vyučovanie v dielni,
b) žiak sa nepripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
c) zamestnávateľ spĺňa požiadavky na základné učebné priestory a požiadavky na základné
vybavenie učebných priestorov určené normatívom materiálno-technického
a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom,
d) predmet činnosti zamestnávateľa zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore
alebo v učebnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje a
e) stredná odborná škola uzavrela so zamestnávateľom zmluvu o poskytovaní praktického
vyučovania.
Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu je poradný orgán predsedu samosprávneho
kraja v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
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Zoznam skratiek
SOŠ – stredná odborná škola
OVP – odborné vzdelávanie a príprava
SDV – systém duálneho vzdelávania
COVP – Centrum odborného vzdelávania a prípravy
SaPO – stavovská a profesijná organizácia
MS – maturitná skúška

1.

Legislatívne východiská

Pojem „centrum odborného vzdelávania a prípravy“ upravuje § 24 zákona č. 61/2015 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o OVP):
§ 24 Centrum odborného vzdelávania a prípravy
(1) Stredná odborná škola môže popri svojom názve používať aj označenie centrum odborného
vzdelávania a prípravy, ak
a) spĺňa podmienky uvedené v odseku 2 pre príslušný študijný odbor, príslušný učebný odbor
alebo pre skupinu odborov vzdelávania,
b) zriaďovateľ strednej odbornej školy udelí na to písomný súhlas a
c) rozhodne o tom príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia po
prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „krajská rada“) .
(2) Stredná odborná škola, ktorá má oprávnenie používať označenie centrum odborného
vzdelávania a prípravy,
a) spolupracuje so zamestnávateľom v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,
b) má odporúčané učebné priestory a odporúčané vybavenie učebných priestorov určené
normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
c) je vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu1, pripravujúceho
na povolanie, skupinu povolaní alebo odborných činností súvisiacich s príslušným študijným
odborom alebo s príslušným učebným odborom, v ktorom stredná odborná škola poskytuje
odborné vzdelávanie a prípravu a
d) spĺňa ďalšie kritériá určené vnútorným predpisom, ktorý príslušná stavovská organizácia
alebo príslušná profesijná organizácia vydala na tento účel.

1)

§ 5 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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(3) Stredná odborná škola, ktorá má oprávnenie používať označenie centrum odborného
vzdelávania a prípravy, na vonkajšom označení uvedie „Centrum odborného vzdelávania a
prípravy“ so stručnou charakteristikou, ktorá vyjadruje jeho zameranie.
O oprávnení strednej odbornej školy (ďalej len „SOŠ“) používať označenie centrum odborného
vzdelávania a prípravy rozhoduje v súlade s § 32 ods. (2) písm. h) zákona o OVP stavovská
a profesijná organizácia (ďalej len „SaPO“) s vecnou pôsobnosťou k odborom vzdelávania
zodpovedajúcim charakteristike Centra OVP, ktorá vyjadruje zameranie Centra OVP.
Vecnú pôsobnosť SaPO k odborom vzdelávania upravuje príloha č. 9 vyhlášky č. 251/2018 Z. z.
o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.

2.

Podmienky pre udelenie oprávnenia používať označenie Centrum OVP

Podmienky pre udelenie oprávnenia strednej odbornej škole používať označenie Centrum OVP
vychádzajú z § 24 zákona o OVP a z vnútorného predpisu príslušnej SaPO vydaného na tento účel
v súlade s § 24 ods. 2 písm. d) zákona o OVP.
SaPO vydá vnútorný predpis pod názvom „Podmienky pre udelenie oprávnenia strednej
odbornej škole používať popri svojom názve aj označenie Centrum odborného vzdelávania
a prípravy“. Vnútorný predpis zverejňuje príslušná SaPO na svojich webových stránkach.
SOŠ môže popri svojom názve používať aj označenie Centrum OVP a prípravy, ak splní
nasledovné základné podmienky:
a) spĺňa podmienky uvedené v § 24 ods. 2 zákona pre príslušný študijný odbor alebo pre
príslušný učebný odbor,
b) zriaďovateľ SOŠ udelí na to písomný súhlas a
c) rozhodne o tom príslušná SaPO po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie
a prípravu.
Proces udeľovania oprávnenia požívať označenie centrum OVP iniciuje príslušná SaPO formou:
1) Písomného oslovenia príslušnej strednej odbornej školy vo veci predloženia žiadosti
školy o udelenie oprávnenia používať popri názve školy aj označenie centrum OVP,
ktorej súčasťou je aj správa o plnení kritérií pre označenie školy Centrum OVP.
2) Zverejnením výzvu na predloženie žiadosti na možnosť strednej odbornej školy
používať označenie Centrum OVP na svojom webovom sídle.
SaPO môže o zverejnenie výzvy alebo o priame oslovenie školy vo veci podávania žiadosti na
možnosť strednej odbornej školy používať označenie Centrum OVP písomne požiadať zriaďovateľ
SOŠ.
SOŠ na základe oslovenia alebo zverejnenej výzvy predkladá žiadosť o udelenie oprávnenia
používať popri svojom názve aj označenie Centrum OVP. Žiadosť predkladá pre konkrétne zameranie
a učebné a študijné odbory Centra OVP.
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Odborným garantom sa pre účely rozhodovania o oprávnení používať označenie Centrum OVP
je organizácia určená SaPO (napríklad príslušná regionálna
komora SOPK, združenie
zamestnávateľov, cech a pod..).
Žiadosť posudzuje komisia zriadená SaPO podľa štatútu a rokovacieho poriadku komisie pre
udelenie oprávnenia SOŠ používať popri svojom názve aj označenie Centrum OVP. Komisia posudzuje
činnosť SOŠ v súlade s kritériami pre udelenie oprávnenia používať označenie centrum OVP, ktoré sú
súčasťou vnútorného dokumentu SaPO k rozhodovaniu vo veci Centra OVP.
Komisia vykoná kontrolu na mieste za účelom zistenia súladu skutočného vzťahu s predloženou
žiadosťou v zmysle rokovacieho poriadku komisie.
SaPO vydáva rozhodnutie o udelení oprávnenia SOŠ používať popri svojom názve aj označenie
Centrum OVP na základe stanoviska komisie.

3.

Grafické znázornenie procesov

Poradie procesov spojených s rozhodovaním SaPO o oprávnení SOŠ používať popri názve školy
aj označenie Centrum OVP:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rozhodnutie SaPO o zverejnení výzvy na predloženie žiadosti na možnosť SOŠ používať
označenie školy Centrum OVP alebo o písomnom oslovení príslušnej SOŠ vo veci predloženia
žiadosti na označenie školy Centrum OVP alebo doručenie žiadosti zriaďovateľa SOŠ na možnosť
SOŠ používať označenie Centrum OVP.
Zverejnenie výzvy na predloženie žiadosti na možnosť SOŠ používať označenie školy Centrum
OVP alebo písomné oslovenie príslušnej SOŠ vo veci predloženia žiadosti na označenie školy
Centrum OVP.
Spracovanie žiadosti na označenie školy Centrum OVP so žiadosťou na možnosť SOŠ používať
označenie školy Centrum OVP.
Zaslanie žiadosti na označenie školy Centrum OVP príslušnému odbornému garantovi pre centrá
OVP s odborným zameraním zodpovedajúcim pôsobnosti garanta centier OVP.
Vyjadrenie garanta k označeniu školy Centrum OVP.
Prerokovanie označenia školy Centrum OVP v Krajskej rade pre OVP.
Vyjadrenie zriaďovateľa k označeniu školy Centrum OVP.
Doručenie žiadosti SOŠ o udelenie oprávnenia SOŠ používať popri názve školy aj označenie
Centrum OVP.
Zriadenie odbornej komisie pre udelenie oprávnenia používať označenie Centrum OVP.
Spracovanie dokumentácie na vykonanie obhliadky a rokovanie odbornej komisie.
Oslovenie školy vo veci vykonania obhliadky a dohodnutie termínu vykonania obhliadky.
Vykonanie obhliadky školy.
Rokovanie odbornej komisie k možnosti školy používať označenie Centrum OVP.
Postúpenie uznesenia z rokovania odbornej komisie s návrhom rozhodnutia SaPo o možnosti
školy používať označenie Centrum OVP vedeniu SaPO.
Vydanie rozhodnutia SaPO o možnosti školy používať označenie Centrum OVP vedeniu SaPO.
Doručenie rozhodnutia SaPO o možnosti školy používať označenie Centrum OVP príslušnej SOŠ.
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17. Zverejnenie SOŠ v zozname škôl s oprávnením používať popri názve školy aj označenie Centrum
OVP na webstránkach SaPO.
18. Každoročné vyhodnotenie činnosti Centra OVP zo strany SaPO na základe predloženého plánu
činnosti Centra OVP na nadchádzajúci školský rok a vyhodnotenia plánu činnosti za
predchádzajúci školský rok.
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Vývojový diagram procesov spojených s rozhodovaním SaPO o oprávnení SOŠ používať popri
názve školy aj označenie Centrum OVP:
Proces rozhodovania SaPO
o označení školy COVP.

Rozhodla SaPO o zverejnení
výzvy vo veci označenia COVP?

Nie

Požiadal SaPO zriaďovateľ
SOŠ o označenie centrum
OVP?
Áno

Áno

Nie
SaPO písomne osloví ňou
vybranú SOŠ vo veci
označenia COVP.

SaPO zverejnení výzvu vo
veci označenia COVP.

SaPO písomne osloví
zriaďovateľom určenú SOŠ
vo veci označenia COVP.

SOŠ, ktorá prijala výzvu alebo
oslovená SOŠ rozhodne o začatí
procesu získania označenia COVP.

Spracovanie žiadosti o
oprávnenie používať označenie
COVP a správy o plnení kritérií
SaPO pre označenie COVP

Predloženie žiadosti o COVP
odbornému garantovi pre COVP k
vyjadreniu

Prerokovanie žiadosti o COVP
garantom s vykonaním
obhliadky školy, ak o nej
rozhodol garant.

Áno

Odporučil garant COVP
označenie školy COVP?

Prerokovanie žiadosti o
označenie COVP v rade školy.

Odporučila rada školy
predložiť žiadosť o označenie
COVP?

Nie

Ukončenie procesu získania
oprávnenia pre označenie COVP.

Áno

Preloženie žiadosti o OVP Krajskej
rade pre OVP.

Predloženie žiadosti o COVP
zriaďovateľovi školy k vyjadreniu.
Udelil zriaďovateľ školy
súhlas k označeniu COVP?

Prerokovanie žiadosti o
označenie COVP v Krajskej
rade pre OVP.

Áno

Odporučila Krajská rada OVP
označenie školy COVP?

Nie

Prerokovanie žiadosti o COVP
zriaďovateľom školy.

Predloženie žiadosti o označenie
COVP príslušnej SaPO.

Zriadenie odbornej komisie pre
hodnotenie podmienok pre
označenie COVP a pre
vykonanie obhliadky školy.

Ukončenie procesu získania
oprávnenia pre označenie COVP.

Spracovanie dokumentácie na
vykonanie obhliadky
a rokovanie odbornej komisie.

Oslovenie školy vo veci
vykonania obhliadky
a dohodnutie termínu
vykonania obhliadky.

Vykonanie obhliadky školy

Rokovanie odbornej komisie
k možnosti školy používať
označenie Centrum OVP.

Ukončenie procesu získania
oprávnenia pre označenie COVP.

Nie

Splnila SOŠ podmienky
pre označenie COVP?

Nie
Áno
Ukončenie procesu získania
oprávnenia pre označenie COVP.

Postúpenie uznesenia
z rokovania odbornej komisie
s návrhom rozhodnutia SaPo
o možnosti školy používať
označenie Centrum OVP
vedeniu SaPO.
Vydanie rozhodnutia SaPO
o možnosti školy používať
označenie Centrum OVP
vedeniu SaPO.

Doručenie rozhodnutia SaPO
o možnosti školy používať
označenie Centrum OVP
príslušnej SOŠ.
Zverejnenie SOŠ v zozname
škôl s oprávnením používať
popri názve školy aj označenie
Centrum OVP na webstránkach
SaPO.

Konec procesu udelenia oprávnenia
školy používať označenie COVP

Áno

Každoročné vyhodnotenie činnosti Centra OVP zo strany SaPO na základe
predloženého plánu činnosti Centra OVP na nadchádzajúci školský rok
a vyhodnotenia plánu činnosti za predchádzajúci školský rok.
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4.

Kritériá pre udelenie oprávnenia používať označenie Centrum OVP

Súčasťou vnútorného predpisu SaPO „Podmienky pre udelenie oprávnenia strednej odbornej
škole používať popri svojom názve aj označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy“ sú aj
hodnotiace štandardy Centra OVP a kritéria hodnotenia činnosti školy pre udelenia oprávnenia
používať označenie Centrum OVP. Kritéria vychádzajú z metodiky Manuál činnosti centier OVP, ktorý
upravuje štandardy hodnotenia činnosti SOŠ vo vzťahu k oprávneniu školy používať označenie
Centrum OVP.
Kritéria hodnotiacich štandardov pre udelenie oprávnenia používať označenie centrum OVP:
Štandard č. 1

Štandard č. 2

Štandard č. 3

Štandard č. 4

Poskytované odborné vzdelávanie a príprava
Podiel žiakov v študijných odboroch a v učebných
Kritérium 1.1.
odboroch, ktoré sú predmetom hodnotenia činnosti
školy a zodpovedajú zameraniu Centra OVP
Podiel žiakov v odbore štúdia zodpovedajúcom
odbornému zameraniu Centra OVP označenému
Kritérium 1.2.
názvom
odboru
vzdelávania
alebo
jemu
zodpovedajúcemu označeniu
Pôsobnosť odborného vzdelávania a prípravy
Kritérium 2.1.
Nadregionálna pôsobnosť
Regionálna tradícia s nadväznosťou na súčasnú
Kritérium 2.2.
činnosť
Vybavenosť pre daný odbor
Celkový stav učební všeobecného teoretického
Kritérium 3.1.
vyučovania
Celkový stav učební odborného teoretického
Kritérium 3.2.
vyučovania
Kritérium 3.3.
Celkový stav dielní praktického vyučovania
Kritérium 3.4.
Kapacity školy a jej naplnenosť
Kritérium 3.5.
Súčasti školy - školský internát a školská jedáleň
Spolupráca s partnermi a iná činnosť
Spolupráca so zväzmi, stavovskými a profesijnými
Kritérium 4.1.
organizáciami a zamestnávateľmi
Kritérium 4.2.
Spolupráca s dual pointom a talent centrom
Kritérium 4.3.
Spolupráca s vysokými školami
Kritérium 4.4.
Spolupráca so základnými školami
Informovanosť a prehľad o aktuálnych požiadavkách
Kritérium 4.5.
trhu práce v danej oblasti
Účasť strednej odbornej školy v medzinárodných
Kritérium 4.6.
projektoch alebo medzinárodných programoch
Kritérium 4.7.

Štandard č. 5

Podnikateľská činnosť školy

Kvalita výučby
Kritérium 5.1.
Kritérium 5.2.
Kritérium 5.3.

Výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy
a vzdelávania vykonaných ŠŠI
Schopnosť implementovať novinky z praxe do
vzdelávacieho programu školy
Vysoká odbornosť a kvalifikovanosť pedagogických
zamestnancov
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Ponuka vzdelávacích programov celoživotného
vzdelávania
Kritérium 5.5.
Účasť žiakov na súťažiach
Kritérium 5.6.
Certifikát IES
Motivácia žiakov ZŠ a ich nábor pre OVP a SDV
Dobrá spolupráca so základnými školami v oblasti
Kritérium 6.1.
propagácie odborného vzdelávania a prípravy
a profesijného sprevádzania žiakov
Kritérium 6.2.
Rôzne formy realizácie náborov
Motivácia žiakov stredných odborných škôl
Organizovanie prezentácií odborných zručností (súťaže,
Kritérium 7.1.
výstavy, ...)
Kritérium 7.2.
Mimoškolská činnosť
Učebnice a učebné texty
Používanie učebníc predpísaných Ministerstvom
Kritérium 8.1.
školstva, vedy, výskumu a športu SR a odporúčaných
Organizáciou
Príprava a uplatňovanie vlastných odborných textov
Kritérium 8.2.
a prezentácií vo výučbe
Praktické vyučovanie žiakov
Na pracovisku zamestnávateľa (systém školského
Kritérium 9.1.
vzdelávania)
Na pracovisku praktického vyučovania (systém
Kritérium 9.2.
duálneho vzdelávania)
Ďalšie vzdelávanie
Kritérium 10.1.
Spôsob zabezpečenia ďalšieho vzdelávania pedagógov
Maturitné skúšky a záverečné skúšky
Výsledky hodnotenia externej časti MS a písomnej
Kritérium 11.1.
formy internej časti MS
Výsledky teoretickej časti odbornej zložky maturitnej
Kritérium 11.2.
skúšky, praktickej časti odbornej zložky MS,
absolventskej skúšky a záverečnej skúšky
Kritérium 11.3.
Účasť zamestnávateľov na ukončovaní štúdia
Marketing
Kritérium 12.1.
Marketingový plán
Kritérium 12.2.
Propagácia školy
Kritérium 5.4.

Štandard č. 6

Štandard č. 7

Štandard č. 8

Štandard č. 9

Štandard č. 10
Štandard č. 11

Štandard č. 12

Súčasťou hodnotenia kritérií pre udelenie oprávnenia používať označenie Centrum OVP sú aj
postupy bodového hodnotenia hodnotiacich kritérií jednotlivých štandardov centra OVP.

5.

Dokumentácia rozhodovacích procesov

Dokumentáciu rozhodovania o oprávnení školy používať popri názve školy aj označenie
centrum OVP a procesy rozhodovania o udelení oprávnenia požívať označenie Centrum OVP sú
spracované vo forme nasledovnej dokumentácie:
1. Oslovenia konkrétnej strednej odbornej školy vo veci predloženia žiadosti školy o udelenie
oprávnenia používať popri názve školy aj označenie centrum OVP, ktorej súčasťou je aj
správa o plnení kritérií pre označenie školy Centrum OVP.
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2. Výzva na podávanie žiadosti na možnosť strednej odbornej školy používať označenie
Centrum OVP na svojom webovom sídle.
3. Podmienky pre udelenie oprávnenia strednej odbornej škole používať popri svojom názve aj
označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy.
4. Štatút komisie pre udelenie oprávnenia používať označenie Centrum OVP.
5. Rokovací poriadok komisie pre udelenie oprávnenia používať označenie Centrum OVP.
6. Zriadenie odbornej komisie pre udelenie oprávnenia používať označenie Centrum OVP.
7. Určenie zástupcov odbornej komisie na vykonanie obhliadky školy a vykonanie hodnotenia
činnosti SOŠ.
8. Prezenčná listina z vykonania obhliadky SOŠ.
9. Hodnotiaci list na bodovanie hodnotiacich štandardov Centra OVP.
10. Zápisnica z obhliadky SOŠ.
11. Zápisnica z rokovania odbornej komisie pre udelenie možnosti SOŠ používať označenie
Centrum OVP.
12. Uznesenie z rokovania odbornej komisie pre udelenie možnosti SOŠ používať označenie
Centrum OVP.
13. Prezenčná listina z rokovania odbornej komisie pre udelenie možnosti SOŠ používať
označenie Centrum OVP.
14. Rozhodnutie SaPO o oprávnení školy používať popri názve školy aj označenie Centrum OVP.
15. Zoznam škôl s oprávnením používať popri názve školy aj označenie Centrum OVP.
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