
                                                

 

 
Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej 

obsahovej reformy vzdelávania 
 
 

Cieľové skupiny 
 

Cieľová skupina Charakteristika cieľovej skupiny 

Žiaci základných škôl SR  

Žiaci 4. ročníka základných škôl SR o veku 9 – 11 rokov v závere 
vzdelávacieho  stupňa ISCED 1, spolu   5200 žiakov.  
Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a III. a IV. ročníka 8-ročných 
gymnázií SR vo veku 14 – 15 rokov v závere vzdelávacieho stupňa 
ISCED 2, spolu 9800 žiakov. 
Vzorky žiakov sú vyberané stratifikovaným výberom, t. j. náhodne tak, 
aby vzorka reprezentovala celú populáciu žiakov z pohľadu typu školy, 
veľkosti školy, zriaďovateľa a regiónu. Pri ich výbere sa rešpektuje 
rovnosť príležitostí a predchádza sa akejkoľvek forme diskriminácie – 
rešpektuje sa pohlavie, etnická príslušnosť, socioekonomický status, 
vierovyznanie atď. 

Žiaci stredných škôl SR  

Žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl a VII. a VIII. ročníka 8 - ročných 
gymnázií SR v závere vzdelávacieho stupňa  ISCED 3, spolu 16800 
žiakov.  
Vzorky žiakov sú vyberané stratifikovaným výberom, t. j. náhodne tak, 
aby vzorka reprezentovala celú populáciu žiakov z pohľadu typu školy, 
veľkosti školy, zriaďovateľa a regiónu. Pri ich výbere sa rešpektuje 
rovnosť príležitostí a predchádza sa akejkoľvek forme diskriminácie – 
rešpektuje sa pohlavie, etnická príslušnosť, socioekonomický status, 
vierovyznanie atď. 

Pedagogickí zamestnanci  

Učitelia základných škôl SR s aprobáciou na vyučovanie 1. stupňa 
(ISCED 1), učitelia základných škôl SR v rámci celej SR s aprobáciou 
slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, 
maďarský jazyk a literatúra a matematika (ISCED 2), učitelia stredných 
škôl SR s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk 
a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky 
(anglický, nemecký, ruský), matematika, prírodovedné 
a spoločenskovedné predmety (ISCED 3), vysokoškolskí pedagógovia. 
Spolu celkom 1300 osôb. 
Výber učiteľov prebieha na základe prejaveného záujmu, resp. 
odporúčania riaditeľa školy formou prihlášky. Pri výbere cieľovej 
skupiny sa rešpektuje rovnosť príležitostí a predchádza sa akejkoľvek 
forme diskriminácie – rešpektuje sa pohlavie, etnická príslušnosť, 
socioekonomický status, vierovyznanie atď. 

Zamestnanci pracujúci 
v oblasti vzdelávania 

Zamestnanci NÚCEM, MPC a VŠ s úplným vysokoškolským vzdelaním 
prvého a druhého stupňa a tiež tretieho stupňa, ktorí sa zaoberajú 
skúmanou problematikou. Spolu celkom 50 osôb. 
Pri výbere cieľovej skupiny sa rešpektuje rovnosť príležitostí 
a predchádza sa akejkoľvek forme diskriminácie – rešpektuje sa 
pohlavie, etnická príslušnosť, socioekonomický status, vierovyznanie 
atď. 

 
 
  


