Dôvodová správa
Vyhodnotenie plnenia úloh
vyplývajúcich zo schválených koncepcií rozvoja v oblasti školstva
Košický samosprávny kraj predkladá Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo
schválených koncepcií v oblasti školstva za obdobie školských rokov
2010/2011
a 2011/2012. Materiál svojím obsahom nadväzuje na vyhodnotenie stavu plnenia koncepcií
za obdobie rokov 2009-2010.
Koncepcie hodnotené v príslušnom materiáli:

Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK, ktorá bola schválená uznesením č. 450/2008 na 18. zasadnutí
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 23. júna 2008 v Košiciach.

Koncepcia rozvoja práce s mládežou Košického samosprávneho kraja, ktorá bola
schválená dňa 18.12.2008 na 22. zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja uznesením č. 559/2008.

Koncepcia rozvoja športu, ktorá bola schválená uznesením č.361/2007 na 15.
zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 10.12.2007.
Pri hodnotení bolo dodržané číslovanie úloh jednotlivých koncepcií tak, aby boli zreteľné
súvislosti medzi prijatou koncepciou a jej hodnotením.
Pri jednotlivých úlohách uvádzame nielen ich plnenie, ale vzhľadom na reformu v oblasti
vzdelávania a prijímané nové zákony a vyhlášky je v mnohých prípadoch potrebné zosúladiť
nastavenú úlohu s novými podmienkami, ktoré sú tvorené novým legislatívnym rámcom.
Tento nový stav uvádzame a vysvetľujeme pri hodnotených úlohách. Pri úlohách, ktoré boli
splnené uvádzame návrh formulácie novej úlohy, ktorá obsahovo nadväzuje na splnenú úlohu,
je jej pokračovaním a bude sledovaná v období ďalších rokov do ukončenia platnosti
koncepcie v roku 2015 (Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a Koncepcia rozvoja práce s
mládežou Košického samosprávneho kraja).
V prípade Koncepcie rozvoja práce s mládežou je rovnako nutné uviesť aj tú skutočnosť,
že Košický samosprávny kraj vždy na obdobie 2 rokov spracuje akčný plán, ktorým sa
podrobne rozpracujú úlohy koncepcie. Pripravovaný akčný plán na roky 2012 – 2014 bude
predložený na schválenie po uzavretí pripomienkového konania Akčného plánu politiky
mládeže MŠVVaŠ SR.
V prípade Koncepcie rozvoja športu sú len vyhodnotené úlohy. Vývoj v legislatíve a s tým
súvisiace zmeny v oblasti školstva a športu zásadne menia obsah koncepcie. Košický
samosprávny kraj pripravuje návrh novej koncepcie rozvoja športu v súlade s aktuálne
platnou legislatívou.
Koncepcia je materiálom určujúcim smerovanie kraja v danej oblasti a i napriek zmenám
v spoločnosti je zrejmé, že smerovanie v hodnotených koncepciách bolo nastavené správne
a od ich prijatia sa dosiahli výsledky, ktoré v mnohých prípadoch posúvajú Košický
samosprávny kraj na prvú pozíciu v rámci hodnotenia krajov.
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