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Vec:  Metodické usmernenie k aktualizácii a práci s programom „Proforiet“ -  úprava  na súčasne podmienky korona krízy.  

 

Aktualizácia ponúka novú verziu programu Proforient V2020.02. 

Verzia je upravená vzhľadom k zverejneným kritériám MŠVVaŠ dňa 29.4.  

Vypočítané body v hlavnom okne v položke KRIT2020 a body v simulácii Kritérium2020 sú iba orientačné údaje, lebo nemusia 
zohľadňovať úplné kritérium danej SŠ a odboru (voliteľné kritériá SŠ) a zodpovedá stavu záujmu z februára. 

Všeobecný popis ku kritériám je umiestnený v hlavnom okne programu v spodnej časti – spínač Kritériá 2020 – popis. 

 Podrobnejšie informácie: 

 

 

V programe sú doplnené dve časti: 

1. Položka KRIT2020 - posledný stĺpec vpravo, v ktorej sú počítané body za povinné predmety a prospech 

spolu. V dolnej časti okna môžete nastaviť usporiadanie „ K“ Kritérium2020 a vybrať SŠ a odbor školy. 

Povinné predmety 

koncoročná klasifikácia z 8. ročníka a z polročná klasifikácia z 9. ročníka (v prípade 

žiakov 8. ročníka, koncoročná klasifikácia zo 7. ročníka a polročná klasifikácia z 8. ročníka) 

Vyučovací jazyk max 45 bodov za ročník Matematika max 
45 bodov za ročník Povinné predmety spolu max. 180 
bodov 

 
Prospech 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 8. ročník) stupeň 1 – výborný zo 

všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 

Prospech – maximálne 15 bodov 
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Okno hlavné s položkou KRIT2020 (max 195 bodov) 
 

 

2. Simulácia - Spínač Kritérium 2020 - v pravom stĺpci hlavného okna 

V simulácii okrem povinných predmetov a prospechu možno zadať aj profilové a doplnkové predmety. Body za profilové a 

doplnkové predmety sa počítajú pre všetky záujmy v okne simulácie rovnako. Musí sa dodržať sledovanie iba toho stĺpca 

(záujmu), pre ktorý sa profilové a doplnkové predmety nastavili. Pred simuláciou si vykonajte import aktuálnej anonymnej  

databázy. 

Profilové a doplnkové predmety 
koncoročná klasifikácia z 8. ročníka a z polročná klasifikácia z 9. ročníka (v prípade 

žiakov 8. ročníka, koncoročná klasifikácia zo 7. ročníka a polročná klasifikácia z 8. ročníka) 
 

Profilové predmety 

Jeden predmet max 27 bodov za ročník Profilové 

predmety spolu max 162 bodov /3 predmety/ 

Doplnkové predmety 

Jeden predmet max 18 bodov za ročník Profilové 

predmety spolu max 180 bodov /5 predmetov/ 

 
Okno simulácie Kritérium2020

Pravý klik myši nad žiakom v stĺpci záujmu zobrazí 

známky daného žiaka. 

usporiadanie Popis - vysvetlivky 

Možnosť výberu 

profilových 

a doplnkových 

predmetov 

kliknutím na 

spínač 
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