Dôvodová správa
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení
počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2015/2016
___________________________________________________________________________
Košický samosprávny kraj získal nové kompetencie v oblasti odborného vzdelávania
novelou zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon č.324/2012 Z. z.) od 1.01.2013. Od 1.01.2014 zákonom
č. 464/2014 Z.z. sa spresnili podmienky pre vydanie VZN k určeniu počtu tried prvého
ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja pre prijímacie konanie
v nasledujúcom školskom roku.
V súlade s § 4 citovaného zákona Košický samosprávny kraj je povinný určiť
všeobecne záväzným nariadením po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a
prípravu (ďalej len "krajská rada") najneskôr do 31. októbra počet tried prvého ročníka v
členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried
prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné
učebné odbory, financovaných z rozpočtovej kapitoly rezortu školstva vo svojej územnej
pôsobnosti pre prijímacie konanie, ktoré sa bude konať v školskom roku 2014/2015 so
začiatkom štúdia žiakov od 1.9.2015 v súlade s regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania
v stredných školách a analýzami a prognózami o vývoji trhu práce.
VZN sa vzťahuje na všetky stredné školy v územnej pôsobnosti okrem gymnázií
s osemročným vzdelávacím programom a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Okresného úradu Košice (predtým Krajského školského úradu), ktoré sú zriadené na území
košického kraja.
Vo VZN sa neurčujú počty tried pre prijímacie konanie na externú alebo kombinovanú formu
štúdia v stredných školách a na nadstavbové štúdium a na pomaturitné štúdium v súlade
s § 69 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
V súlade s § 64 zákona č. 245/2008 Z. z. predložil riaditeľ strednej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK do 15. júna 2014 návrh na počet tried prvého ročníka pre uvedené
prijímacie konanie.
Iný zriaďovateľ (štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická
alebo fyzická osoba) strednej školy predložil KSK návrh na počet tried prvého ročníka do 30.
júna 2014. Návrh predkladá len pre tú strednú školu, ktorá patrí do územnej pôsobnosti KSK.
Elokované pracoviská stredných škôl zriadené mimo územia kraja, v ktorom majú
sídlo sa v súlade s §39c ods. 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktoré
boli zriadené podľa predpisu účinného do 31.decembra 2012 sa od 1. septembra 2015 stávajú
školami. Tie elokované pracoviska, ktoré budú školami požiadali Košický samosprávny kraj
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o stanovenie počtu tried a sú zaradené v zozname škôl pre určenie počtu tried pre školský rok
2015/2016.
Z úrovne KSK sa vykonal zber údajov od stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK a iných zriaďovateľov stredných škôl, pôsobiacich na území kraja.
Údaje zahŕňali odporúčané kritériá podľa § 4 ods. 2 písm. c) novely zákona č.184/2009 Z. z.:
1. percentuálny podiel evidovaných nezamestnaných absolventov na úradoch práce,
sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy v danom študijnom
odbore alebo učebnom odbore,
2. materiálno-technické a priestorové zabezpečenie strednej školy,
3. výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných Štátnou
školskou inšpekciou podľa osobitného predpisu,
4. výsledky hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky,
5. výsledky teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej
zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky,
6. percentuálny podiel prijatých žiakov do 1. ročníka vzhľadom na stanovený počet tried na
predchádzajúci školský rok,
7. personálne zabezpečenie školy,
8. výsledky z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledkov
medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád,
9. účasť strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných programoch.
Ďalšie spracované údaje zahŕňali vývoj počtu žiakov v rámci prijímacieho konania
v školskom roku 2011/2012 až 2013/2014, počty žiakov študujúcich v študijných a učebných
odboroch, kapacitu školy pre daný odbor, návrh počtu žiakov pre daný odbor.
Pri určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl boli použité nasledujúce zdroje (k
dispozícií pre spracovanie koncom augusta 2014):
1. Materiál z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny - informácia o evidencií
absolventov stredných škôl na úradoch práce k termínu 30.9.2013, 30.4.2014,
31.5.2014.
2. Materiál Kvalifikovaný odhad potrieb trhu práce na roky 2014 až 2019 v členení na
zamestnanie podľa SK ISCO 08, očakávaná prognóza na roky 2014 až 2019, stupeň
potrebného vzdelania a požadované vzdelanie určené odborom štúdia (pre Košický
kraj je prognóza 5235 v roku 2018 a 5802 v roku 2019 pracovných miest.
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Uvádzame vybrané údaje (uvedený materiál je k dispozícií na OŠ ÚKSK):
Zamestnanie podľa SK ISCO 08

Očakávaná potreba
KSK v roku 2018

1 zákonodarcovia, riadiaci
pracovníci
2 špecialisti
3 technici a odborní pracovníci
4 administrat. pracovníci
5 pracovníci v službách a odchode
6 kvalifikovaní pracovníci v
poľnohospodárstve a lesníctve
7 kvalifikovaní pracovníci a
remeselníci
8 operátori a montéri SaZ
9 pomocní a nekvalifikovaní
pracovníci
spolu

pre Očakávaná potreba
KSK v roku 2019

28

26

246
824
414
747

281
824
461
885

38

60

1086

1131

1188

1385

664

749

5235

5802

pre

3. Spracovaný zber údajov od starostov obcí a primátorov miest ako zriaďovateľov
základných škôl, týkajúci sa priemerov žiakov ZŠ, ktorí v školskom roku 2014/2015
sú žiakmi 9. ročníka ZŠ. Priemer je v členení do 2,00, do 2,75 a nad 2,75.
Oslovili sme starostov obcí a primátorov miest, v zriaďovateľskej pôsobnosti ktorých sú plne
organizované základné školy (vrátane 9. ročníka). Návratnosť bola 94 %. Údaj je len
informatívny, nakoľko boli zozbierané len priemery žiakov za 8. ročník. Napriek tomu bolo
zistené, že žiakov s priemerom do 2,00 je 56% (môžu študovať na gymnáziách), žiakov s
priemerom od 2,00 do 2,75 je 25% (môžu študovať v maturitných odboroch SOŠ) a žiakov s
priemerom nad 2,75 je 19% (môžu študovať len v učebných odboroch).

Upravené o 17%
(mínus 3% na
biling. štúdium, plus
20% navýšenie z
dôvodu tvorby tried)

4. Štatistické údaje o počtoch žiakov v jednotlivých okresoch kraja podľa ročníkov
(Zdroj UIPŠ BA k 15.9.2013)

Počet žiakov v ročníku

Základné školy k 15. 9. 2013

5.

6.

7.

8.

G / ostatné
školy
30%/70%

8. ročník

Gelnica

284

294

307

283

Košice I

592

487

509

500

-

-

Košice II

789

619

657

631

-

-
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329 99 / 230

Košice III

191

193

165

200

-

-

Košice IV

490

408

410

451

-

-

Košice - okolie

1180

1038

932

914

-

-

Košice spolu

3242

2745

2673

2696

3138 941 / 2197

Michalovce

1072

981

1013

959

1116 335 / 781

Rožňava

603

532

576

561

653 196 / 457

Sobrance

193

205

194

212

247 74 / 173

1057

979

974

896

1043 313 / 730

986

950

904

860

1000 300 / 700

7437

6686

6641

6467

Spišská Nová Ves
Trebišov
Košický kraj

7 530 2 259 / 5 271

V súlade so štatistikami zverejnenými na web stránke UIPŠ Bratislava v školskom roku
2014/2015 na základných školách na území KSK bude končiť spolu 6 467 absolventov v 9.
ročníku. Štatistiky žiakov, ktorí budú prijímaní do dvojročných učebných odborov U2 nie sú
vedené (končia v nižších ročníkoch). Z toho dôvodu pri týchto odboroch nezahŕňame
rozpísaný počet žiakov do uvedeného počtu.
Počty tried boli stanovené pre nasledujúce odbory s kódmi podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.
282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov:
0000 J odbor na gymnáziu končiaci maturitnou skúškou – študijný (označený S),
0000 M odbor SOŠ končiaci maturitnou skúškou – študijný (označený S),
0000 K odbor SOŠ končiaci maturitnou skúškou – študijný s vyšším počtom hodín praxe
(označený S),
0000 H odbor SOŠ končiaci záverečnou skúškou – učebný (označený U),
0000 Q odbor konzervatória končiaci absolventskou skúškou s možnosťou ukončiť po 4.
ročníku maturitnou skúškou – študijný (označený S),
0000 F odbor SOŠ s dĺžkou štúdia 2. roky, do ktorého je možnosť nastúpiť s neukončeným
základným vzdelaním, teda bez ukončenia 9. ročníka ZŠ (označený U2).
Pri určení počtu tried bolo nutné brať do úvahy podľa požiadavky zriaďovateľa, resp. SŠ
aj možnosť vytvárania tried z odborov. Nie je možné spájať odbory s rôznym kódom určeným
iným písmenom do jednej triedy z dôvodu neporovnateľných štátnych a rovnako školských
vzdelávacích programov týchto odborov.
Ďalšou zohľadnenou skutočnosťou bol počet zapísaných žiakov do prvých ročníkov pre
školský rok 2014/2015 u jednotlivých stredných škôl.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo celkom rozpísaných 9398 miest pre
žiakov na stredných školách spolu s odbormi U2. Bez odborov U2 je to 7 987 miest .
VZN upravuje v texte zákonom stanovené podmienky pre určenie počtu tried prvého
ročníka. Prílohou VZN je tabuľka, v ktorej je uvedený počet tried v členení na odbory pre
všetky stredné školy v územnej pôsobnosti KSK, ktoré o to požiadali.
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Príloha k VZN – uvádza názov strednej školy, názov zriaďovateľa, stanovený počet tried pre
strednú školu v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie na školský rok 2015/2016
v členení na jednotlivé študijné, resp. učebné odbory.
Podrobné údaje o priebehu prijímacích konaní za 3 roky, o počte absolventov školy,
o počte evidovaných absolventov ÚPSVaR, percentuálny podiel evidovaných absolventov na
ÚPSVaR a požiadavky trhu práce z dôvodu ich rozsiahlosti sú k dispozícií na odbore školstva
ÚKSK.
V súlade s § 8 ods. 9 zákona č.302/2001 Z. z. účinnosť tohto VZN sa navrhuje 15. dňom
od jeho vyvesenia na Úradnej tabuli KSK.
Na základe zverejnenia pripravovaného VZN na úradnej tabuli KSK boli v termíne
predložené pripomienky k VZN zo strany zamestnávateľských subjektov a zo strany
stredných škôl. Predložené pripomienky sa týkali zmeny študijných resp. učebných odborov
v pridelených triedach, resp. zvýšenia počtu tried v odboroch. Pri ich vyhodnotení boli brané
do úvahy predovšetkým záujmy zamestnávateľov spolupracujúcich so školou, zámer
a orientácia školy pri príprave pre trh práce v budúcom období, rozvoj daného regiónu
a potreba požadovaných odborov v regióne. Pripomienky boli akceptované a zapracované do
VZN. V tabuľke, ktorá je prílohou VZN sú úpravy vyznačené tučným písmom. Nárast počtu
pridelených tried oproti pôvodnému návrhu je 9.
V prílohe dôvodovej správy je tabuľka s prehľadom stredných škôl, u ktorých je uvedený
rozdiel v počte tried prvého ročníka určených vo VZN v predchádzajúcom prijímacom konaní
a počtu tried, ktoré sa navrhujú v tomto VZN. Pred pripomienkovým konaním bolo pre
nasledujúce prijímacie konanie navrhnutých o 27 tried menej (spolu 356 tried) ako bolo
určených pre predchádzajúce prijímacie konanie (383 po úprave VZN). Po zohľadnení
pripomienok tento rozdiel poklesol na 18 tried.

Košice dňa 30. septembra 2014

Spracovali:
RNDr. Viera Juríková
Mgr. Jana Jarušinská
MVDr. Ján Špak
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