Dôvodová správa
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
za školský rok 2011/2012
Úrad Košického samosprávneho kraja predkladá „Hodnotiacu správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok
2011/2012“. Predložený materiál je spracovaný v súlade s osnovou stanovenou vyhláškou MŠ
SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení.
Ako zdroj informácií sú použité protokoly k normatívnemu financovaniu na žiaka
k 15. 9. 2008 až 15. 9. 2011, hodnotiace správy riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK, ktoré v súlade s vyššie uvedenou vyhláškou sú povinní riaditelia predložiť
zriaďovateľovi, štatistiky spracované odborom školstva v priebehu hodnoteného obdobia, atď.
Správa mapuje vývoj výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v roku 2011/2012 a nastavené merateľné ukazovatele
porovnáva s výsledkami z predchádzajúcich rokov. Stredné školy sú rozdelené do skupín
škôl: gymnázia; hotelové, obchodné akadémie a stredné zdravotnícke školy; stredné
priemyselné školy; stredné odborné školy majúce v názve SOŠ; konzervatória. Delenie do
porovnateľných skupín je na základe na školu zaradených študijných a učebných odborov, ich
dĺžky a špecifík daných škôl tak, aby porovnania v skupine vyvolali otvorenú diskusiu
a motivovali v rámci konkurencie školy k lepším výkonom, novým stratégiám
a marketingovým riešeniam pri prijímaní žiakov na stredné školy.
Obdobia, v rámci ktorých sa výsledky porovnávajú sú stanovené tak, aby v rámci
správy bolo možné sledovať vývoj daných ukazovateľov. Napríklad v prípade vývoja počtu
žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK spracované merateľné
ukazovatele sú v grafickom zobrazení za posledných 5 rokov, v prípade ukazovateľov
prospechu a dochádzky z dôvodu kvantity údajov sú porovnávané ukazovatele za 2 školské
roky, atď. Z tabuliek a grafov je možné v prípade záujmu odvodiť ďalšie porovnania.
Doplnením údajov z hodnotiacich správ zverejnených na webových stránkach škôl čitateľ
získa nielen informáciu, kde sa stredná škola nachádza v rámci hodnoteného ukazovateľa, ale
aj aké sú ďalšie špecifiká danej školy.
Pri hlbšej analýze je viditeľná priama prepojenosť medzi výsledkami strednej školy,
záujmom o ňu zo strany žiakov a ich zákonných zástupcov, prejavujúcim sa poklesom počtu
žiakov a potrebou optimalizácie v sieti stredných škôl a školských zariadení.
Stredná škola ako súčasť línie vzdelávacieho procesu je živý vyvíjajúci sa organizmus,
smerovanie ktorého určuje jej manažment. Od schopnosti správne stanoviť cieľ smerovania
školy, od schopnosti vyhľadávať a spracovávať dostupné informácie a schopnosti viesť
kolektív do veľkej miery závisí úspech strednej školy na trhu vzdelávania. Touto hodnotiacou
správou máme tiež za cieľ vyvolať diskusiu pri hľadaní ciest na prosperitu vzdelávajúcich
inštitúcií v súčasných podmienkach vývoja štátu.
Zároveň upozorňujeme aj na tú skutočnosť, aby sa nerobili predčasné závery
o strednej škole bez doplnenia si informácií prostredníctvom webových stránok škôl, nakoľko
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mnohé pozitíva nie je možné spracovať prostredníctvom štatistík a do úvahy je potrebné vziať
špecifiká regiónu, jeho rozvoj, počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
navštevujúcich strednú školu, hustotu rómskej populácie, nedokonalú legislatívu, atď.
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