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 pre školský rok 2016/2017
Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) v zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov má
po prerokovaní v krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu určiť do 31. októbra 2015
všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) pre stredné školy vo svojej územnej
pôsobnosti počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné
odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení
na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre
prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok 2016/2017. VZN sa nevzťahuje na gymnáziá
s osemročným vzdelávacím programom, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, študijné odbory, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje
v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody a študijné odbory a učebné odbory
uvedené v zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné
vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území
Slovenskej republiky.
Vo VZN sa neurčujú počty tried pre prijímacie konanie na externú formu štúdia v stredných
školách a na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy (nadstavbové štúdium,
pomaturitné štúdium a skrátené štúdium).
V súlade s § 64 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov predkladali riaditelia stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK do 15. júna 2015 návrhy na počet tried prvého ročníka pre uvedené
prijímacie konanie.
Iní zriaďovatelia (štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, okresný úrad v sídle
kraja, obec a iná právnická alebo fyzická osoba) stredných škôl predkladali KSK návrhy na
počet tried prvého ročníka do 30. júna 2015.
Z úrovne odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja (ďalej len
„OŠ ÚKSK“) bol vykonaný zber údajov od stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
a iných zriaďovateľov stredných škôl pôsobiacich na území kraja, ktoré slúžili ako podklad
pre určenie počtu tried jednotlivým stredným školám v jednotlivých odboroch vzdelávania.
Pri návrhu počtu tried do prvých ročníkov Úrad KSK vychádzal zo:
a)
Zákonom stanovených kritérií pre určenie tried prvého ročníka pre prijímacie
konanie pre školský rok 2016/ 2017 podľa § 31 ods. 3 písm. a) až l) zákona
č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
- regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách (Dodatok č. 1
k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom
samosprávnom kraji: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy
a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji pre školský rok
2015/2016),
- analýz a prognóz o vývoji trhu práce vo svojej územnej pôsobnosti,
- násobku predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl určeného
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„MŠVVaŠ SR“,
- spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy o duálnom
vzdelávaní,
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spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy
o poskytovaní praktického vyučovania,
- oprávnenia strednej odbornej školy používať označenie centrum odborného
vzdelávania a prípravy,
- percentuálneho podielu evidovaných nezamestnaných absolventov na úradoch práce,
sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy v danom
študijnom odbore alebo v danom učebnom odbore,
- výsledkov monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných
Štátnou školskou inšpekciou,
- výsledkov hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky,
- výsledkov teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti
odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky,
- výsledkov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledkov
medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád,
- účasti strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných
programoch.
b)
Kritérií KSK podľa § 31 ods. 3 písm. m) zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- percentuálny podiel prijatých žiakov do 1. ročníka (15.09.2014) vzhľadom na
stanovený počet tried na predchádzajúci školský rok,
- percentuálny podiel zapísaných žiakov do 1. ročníka k termínu 01.07.2015,
- odbornosť vyučovania,
- akreditované a rekvalifikačné kurzy,
- publikačná činnosť,
- spolupráca so základnými a vysokými školami,
- celkový stav učební teoretického vyučovania,
- celkový stav učební odborného vyučovania (len stredné odborné školy),
- celkový stav dielní praktického vyučovania (len stredné odborné školy),
- laboratóriá (len gymnáziá)
- kapacita školy a jej naplnenosť,
- súčasti školy (školské zariadenia),
- certifikát IES.
Pri rozpise počtu žiakov do jednotlivých tried sme vychádzali z priemernej obsadenosti tried
v predchádzajúcom období a táto je cca 22 žiakov na jednu triedu (vrátane tried na
národnostne zmiešanom území či tried s nižším počtom žiakov z titulu vzdelávania žiakov
v odboroch žiadaných trhom práce).
Dôležitým faktom je, že MŠVVaŠ SR po prvýkrát určilo násobkom predpokladaného počtu
žiakov posledného ročníka základných škôl počet miest, ktoré je možné stredným školám
rozpísať. Pre nasledujúce prijímacie konanie toto číslo predstavuje 6 185 miest (pri násobku
1,15). Toto číslo nezahŕňa miesta pre prijímanie žiakov do dvojročných učebných odborov
určených tým uchádzačom o štúdium, ktorí neukončili vzdelávací program základnej školy
v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončili úspešne.
V sumáre predstavovali požiadavky stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK 356 tried
pre 9 955 žiakov, návrh VZN je stanovený na 303 tried pre 6 539 žiakov. Koeficient 1,15 bol
stanovený na základe analýzy predchádzajúcich 5 rokov a ide o skutočne prijatý počet žiakov.
Prekročenie hranice 6 185 miest o cca 5 % je spôsobené vytvorením rezerv pri odboroch
žiadaných trhom práce, na ktorých v predchádzajúcom období študovalo málo žiakov
a uvedená rezerva je potrebná z hľadiska snahy o bohatšie obsadenie daných odborov. Pre
dvojročné učebné odbory je návrh stanovený na 62 tried pre 1 480 žiakov.
-
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Návrh VZN bol prerokovaný s inými zriaďovateľmi stredných škôl v územnej pôsobnosti
KSK v dňoch 4. – 7. septembra 2015. Spomedzi 24 zriaďovateľov 32 stredných škôl
(Okresný úrad Košice – 3 stredné školy, mesto Rožňava – 1 stredná škola, 7 zriaďovateľov
12 cirkevných stredných škôl a 15 zriaďovateľov 16 súkromných stredných škôl) sa
pracovných stretnutí so zamestnancami OŠ ÚKSK zúčastnilo 22 zriaďovateľov 30 stredných
škôl (okrem Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., Školská 136/5, Brezno – 1 stredná
odborná škola, Biela voda, n.o., Biela voda 2, Kežmarok – 1 stredná odborná škola).
Počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné
odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení
na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre
prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok 2016/2017 bol prerokovaný v Krajskej rade
pre odborné vzdelávanie a prípravu v Košickom samosprávnom kraji dňa 23. septembra 2015.
V súlade s ustanovením § 8 ods. 9 zákona č. 302/2001 Z.z. o vyšších územných
celkoch, účinnosť tohto VZN sa navrhuje 15. dňom od jeho vyvesenia na Úradnej tabuli KSK.
Po zverejnení návrhu VZN na Úradnej tabuli KSK boli v termíne predložené
pripomienky zo strany stredných škôl v počte 2. Predložené pripomienky sa týkali skladby
(zloženia) odborov v triedach 1.ročníka pri zachovaní počtu tried aj žiakov v pôvodnom
návrhu. Pri ich vyhodnotení boli brané do úvahy zámer a orientácia školy pri príprave
absolventov 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 k VZN sú zmeny vyznačené tučným písmom.

Košice dňa 08. 10. 2015
Spracovali:
Mgr. Jarušinská
Ing. Kubová
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