Vyhodnotenie pripomienok
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č.../2014
o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na
školský rok 2015/2016

Predložené pripomienky sa týkajú zmeny študijných resp. učebných odborov v pridelených triedach, resp. zvýšenia počtu tried v nižšie uvedených
odboroch na stredných školách. Pri ich vyhodnotení bol braný do úvahy predovšetkým záujem zamestnávateľa, ktorý spolupracuje so školou, zámer
a orientácia školy pri príprave absolventov pre trh práce v budúcom období, rozvoj daného regiónu a s tým súvisiace profesie, ktoré bude región potrebovať.

1

Druh pripomienky

Kto ju
podáva

Akceptovateľná
dôvod

Neakceptovateľná
dôvod

SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 1,
Košice

SOŠ Jána Bocatia,
Bocatiova 1, Košice

Áno
Rozšírenie vzdelávania pre dievčatá zo sociálne znevýhodneného
prostredia v novo zaradenom elokovanom pracovisku v obci
Sokoľany, ktoré do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR
bolo zaradené od 1.9.2014. V tomto pracovisku sa budú žiaci
vzdelávať aj v nasledujúcom školskom roku.

Nie

Zväz spracovateľov
dreva SR, T.G.
Masaryka 24,
Zvolen

Áno
Záujem o uvedené odbory v minulosti klesal zo strany absolventov
ZŠ. Na pracovnom trhu v súčasnosti rastie záujem o uvedené
odbory zo strany zamestnávateľov. Cieľom bude umožniť
zamestnávateľom zapojiť sa do propagačných aktivít školy a získať
žiakov do požadovaných odborov.

Nie

Doplniť dvojročný odbor 3161F
praktická žena – 2 triedy
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SOŠ drevárska, Filinského 7,
Spišská Nová Ves
Upraviť počet tried v odboroch:
3355H stolár na 1 triedu, 3370H
čalún na 0,5 triedy a 8555 H
umelecký rezbár
A doplniť odbory: 3341K operátor
drevárskej a nábytkárskej výroby –
1 trieda, 3336 M 04 drevárstvo
a nábytkárstvo – manažment
v drevárstve - 0,5 triedy
a 8221K05 – dizajn – priemyselný
dizajn – 0,6 triedy

Lehota podania
a forma
pripomienky
V lehote
V písomnej forme

V lehote
V písomnej forme
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Stredná odborná škola
Prakovce 282
Zmeniť skladbu 3 tried v členení
na odbory nasledovne: 2275H
hutník a 2411K mechanik
nastavovač znížiť odbory na výkon
nula ( teda o znížiť triedy o 1,5),
zároveň navýšiť 6489 H hostinský
H01 hostinská z 0,5 na 2 triedy
a odbory 2423H a 2487H01 spojiť
do 1 triedy. Celkový počet
pridelených tried sa zachová.

Stredná odborná
škola Prakovce
282

Áno
V septembri 2014 zo strany spoločnosti Railway Casted Componen
a.s. došlo na základe vonkajších podmienok k zamedzeniu prístupu
žiakov v odbore hutník na pracovisko zamestnávateľa, škola nemá
priestory na prax a bola nútená urobiť príslušné opatrenia. V rámci
ponúkaných odborov na základe vyššieho počtu dievčat umožniť
im štúdium v regióne v odbore 6489H hostinský, hostinská (soc.
znevýhodnené prostredia).

Nie

V lehote
V písomnej forme
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Obchodná akadémia,
Akademika Hronca 8, Rožňava
Zvýšiť o jednu triedu v zložení na
odbory štúdia:6317M - 0,5triedy
a 6324M manažment regionálneho
cestovného ruchu – 0,5 triedy

Obchodná
akadémia,
Akademika Hronca
8, Rožňava

Áno
Cez daný región prechádza Slovenská železná cesta - miesta
bývalej ťažby železných rúd, výroby a spracovania železa a ďalších
kovov, ktorá je súčasťou projektu TERRA INCOGNITA (projekt
KSK). Uvedená škola v oblasti cestovného ruchu je aktívna
a v tomto odbore spolupracuje na propagácií regiónu.

Nie

V lehote
V písomnej forme
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SOŠ drevárska, Filinského 7,
Spišská Nová Ves
Upraviť počet tried v odboroch:
3355H stolár na 1 triedu, 3370H
čalún na 0,5 triedy a 8555 H
umelecký rezbár
A doplniť odbory: 3341K operátor
drevárskej a nábytkárskej výroby –
1 trieda, 3336 M 04 drevárstvo
a nábytkárstvo – manažment
v drevárstve - 0,5 triedy
a 8221K05 – dizajn – priemyselný
dizajn – 0,6 triedy

Sanas a.s., Hollého
37, Sabinov
( výroba nábytku )

Áno
Záujem o uvedené odbory v minulosti klesal zo strany absolventov
ZŠ. Na pracovnom trhu ale zo strany zamestnávateľov v súčasnosti
rastie záujem o uvedené odbory. Cieľom bude umožniť
zamestnávateľom zapojiť sa do propagačných aktivít školy a získať
žiakov do požadovaných odborov. Firma zriadila Stredisko
praktického vyučovania.

Nie

V lehote
V písomnej forme
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SOŠ technická, Kukučínova 23,
Košice
Zvýšenie počtu tried o 1 v odbore
2447K mechanik hasičskej
techniky

Krajské riaditeľstvo
Hasičského
a záchranného zboru
v Košiciach,
Komenského 52

Áno
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru odporúča
zriaďovateľovi otvárať tento študijný odbor v budúcnosti len na
uvedenej škole. Spolupráce s uvedenou školou je niekoľkoročná
v oblasti odborného poradenstva a pracoviska sú po materiálno –
technickej stránke zabezpečené na požadovanej úrovni pre
prípravu žiakov pre trh práce. Vybavenosť hasičskou technikou a
personálna vybavenosť je neporovnateľná s inými školami, kde je
tento odbor zaradený.

Nie

V lehote
V písomnej forme
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SOŠ technická, Kukučínova 23,
Košice
Zvýšenie počtu tried o 1 v odbore
2447K mechanik hasičskej
techniky,

SOŠ technická,
Kukučínova 23,
Košice
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Spojená škola, Zimná 96,
Dobšiná
Zmeniť skladbu 1 triedy
a k odborom 2697K, 6442
K pridať odbor 6405 K pracovník
marketingu. Počet pridelených
tried sa nemení.
Obchodná akadémia, Polárna 1,
Košice
Zvýšiť počet tried v odbore 6317M
obchodná akadémia z
navrhovaného počtu 1 na 2 triedy

Spojená škola,
Zimná 96, Dobšiná

Cirkevná SOŠ sv. Jozafáta,
Komenského 10, Trebišov
Zmena v skladbe tried v členení na
odbory. Počet tried ostáva.

Gréckokatolícka
eparchia,
Dominikánske
námestie 2/A,
Košice

9
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Obchodná
akadémia, Polárna
1, Košice

Áno
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru odporúča
otvárať tento študijný odbor v budúcnosti len na uvedenej škole,
kde už je spolupráca v oblasti odborného poradenstva škole ,
zabezpečovaním pracovísk pre odbornú prax a v oblasti
zabezpečenia odboru hasičskou technikou.
Áno.
V danom regióne sa zvýši ponuka odborov pre trh práce.

Nie

V lehote
V písomnej forme

Nie

V lehote
V písomnej forme

Áno
Škola realizovala pre daný odbor 3 projekty v Operačnom
programe Vzdelávanie v celkovej hodnote 794 000 EUR
z prostriedkov ESF. Jeden z nik sa bude končiť v roku 2015.
Z dôvodu udržateľnosti
projektu a realizácie školského
vzdelávacieho pri príprave absolventov pre trh práce a prepojenosť
na firmy je potrebný počet tried. .
Áno
Triedy v členení na jednotlivé odbory boli upravené podľa
plánovaných elokovaných pracovísk tejto školy v školskom roku
2015/2016.

Nie

V lehote
V písomnej forme

Nie

V lehote
V písomnej forme

V Košiciach dňa 30.9. 2014
Spracovateľ:
Ing. Štefan Kandráč, vedúci odboru školstva
Mgr. Jana Jarušinská, odbor školstva
RNDr. Viera Juríková, odbor školstva
Riaditeľ Úradu KSK :

Ing. Ondrej Bernát
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