Dôvodová správa
Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom
samosprávnom kraji
Úrad Košického samosprávneho kraja predkladá v súlade so zákonom č. 184/2009 Z.z.
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho
novely č. 96/2013 Z.z. s účinnosťou od 1. mája 2013 regionálnu stratégiu výchovy
a vzdelávania na stredných školách v územnej pôsobnosti KSK. Uvedený strategický
materiál je spracovaný na obdobie 5 rokov s ročnou aktualizáciou, ktorá ho bude uvádzať do
súladu s analýzami a prognózami o vývoji trhu práce a zmenami v oblasti legislatívy.
Materiál svojím obsahom nadväzuje na Koncepciu rozvoja odborného vzdelávania na
stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktorá bola
platná do decembra 2013. Úspešným implementovaním koncepcie rozvoja odborného
vzdelávania sa vytvoril predpoklad na spracovanie nových odvážnych zámerov a cieľov pre
obdobie 2014 až 2019. Rovnako na úrovni Slovenskej republiky sú jasné zámery smerovania
vzdelávanie žiakov s ohľadom na ich uplatnenie na trhu práce. Čiastočne je nastavená
legislatíva, i keď očakávame jej zmeny pri zákone o odbornom vzdelávaní (ktorý by mal
problematiku odborného vzdelávania riešiť komplexnejšie) a pre oblasť financovania ( model
normatívneho financovania na žiaka a triedu nahradí v súčasnosti platný model normatívneho
financovania na žiaka).
V úvode predkladaného materiálu sú v hlavných rysoch načrtnuté aktuálne strategické
materiály na úrovni Európskej únie a Slovenskej republiky. Podrobnejšie je v tabuľkovej
forme popísaný stav trhu práce, aktuálnych odborov, priemyslu, priemyselných parkov
a firiem na území kraja. Hlavnou a nosnou časťou materiálu sú strategické zámery, ciele
a úlohy na ich dosiahnutie. Zámery a ciele nadväzujú na analytický materiál, ktorým je
hodnotenie koncepcie rozvoja odborného vzdelávania (súbežne predkladaný na rokovanie
zastupiteľstva KSK ako súčasť Hodnotenia stavu a plnenia koncepcií v KSK).
Stratégia si dáva za cieľ v komunikácií s inštitúciami zaoberajúcimi sa vzdelávaním
(vrátane vysokých škôl), zamestnávateľmi, ostatnými zriaďovateľmi SŠ, riaditeľmi stredných
škôl, zamestnávateľskými zväzmi a stavovskými organizáciami vytvoriť prostredie na území
košického kraja, ktoré bude motivovať absolventov základných škôl a ich zákonných
zástupcova k výberu stredných škôl potrebných pre trh práce a absolventov stredných škôl
vybrať si vysokú školu tak, aby jeho uplatnenie bolo aj v Košickom kraji . K dosiahnutiu
cieľa bude potrebné do procesu zapojiť úrady práce, inštitúcie pracujúce v oblasti poradenstva
pre uplatnenie absolventov na trhu práce a aj zamestnávateľské agentúry.
Rovnako zo strany KSK bude nutné v procese zavádzania duálnej formy vzdelávania,
resp. jej prvkov spolupracovať so zamestnávateľmi, ktorí prejavia záujem o túto formu
spolupráce. Na úrovni Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu, na webovej stránke
úradu a na aktivitách prezentujúcich odborné vzdelávanie (Mosty bez bariér, Správna voľba
povolania – príležitosť k úspechu, atď.) zosilniť tok informácií o možných formách
spolupráce ( napr. zriadenie stredísk praktického vyučovania).
Stratégia nastavuje ciele horizontálne v rámci vzdelávacej cesty: základná škola, stredná
škola, firma ako zamestnávateľ, resp. základná škola, stredná škola, vysoká škola. Vertikálne
nastavené ciele sú viazané v rámci stredoškolského vzdelávania podľa typov stredných škôl
a ich siete študijných a učebných odborov: vzdelávanie na gymnáziách, vzdelávanie na SOŠ
na úrovni študijných odborov, vzdelávanie na SOŠ na úrovni trojročných učebných odborov,
vzdelávanie na SOŠ na úrovni elokovaných pracovísk pre deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Materiál bol konzultovaný vo vytvorenej pracovnej skupine riaditeľov SŠ a bol
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predložený na pripomienkovanie Technickej univerzite v Košiciach a UPJŠ v Košiciach.
Pripomienky boli zapracované.
Úspešnosť stratégie bude závisieť od úrovne spolupráce zainteresovaných strán, od
profesionálnej koordinácie zo strany Košického samosprávneho kraja na úrovni cieľov
a plnenia úloh s nimi súvisiacimi.
Spoločný cieľ smerujúci k rozvoju kraja, a tým je úspešné uplatnenie našej mladej
generácie na trhu práce tak, aby mohla viesť šťastný život a nemusela za prácou odchádzať do
iných krajov Slovenskej republiky, resp. mimo nej, je najlepšou motiváciou pre tých, ktorým
záleží na rozvoji celého kraja.
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