k bodu č. 8

Vyhodnotenie pripomienok
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

1.

2.

Druh pripomienky

Kto ju
podáva

Akceptovateľná
dôvod

Neakceptovateľná
dôvod

Lehota podania
a forma
pripomienky

Doplniť do návrhu VZN
pre Súkromnú SOŠ DSA, Komenského 12,
Trebišov študijný odbor 6323 K hotelová
akadémia do skladby tried
podľa
navrhovaného počtu tried.
Odôvodnenie:
Vykonávanie zahraničnej praxe pre žiakov,
rozvoj cestovného ruchu a hotelových
a reštauračných
služieb
v oblasti
juhovýchodného Slovenska, modernizácia
zariadenia jedálne a vytvorenie ideálnych
podmienok pre žiakov tohto odboru, po
konzultáciách s prevádzkovateľmi hotelových
služieb v okrese Trebišov požiadavka trhu
práce o kvalitných absolventov odboru.
Doplniť do návrhu VZN
študijný odbor 8298 M odevný dizajn do
skladby tried podľa navrhovaného počtu tried,
do spoločnej triedy so študijným odborom
6446 K kozmetik
(1/3 triedy odevný
dizajn,
2/3
triedy
kozmetik).
Odôvodnenie:
Po dohode ŠUV Košice a SOŠ Gemerská 1,
Košice sa má tento odbor postupne
pretransformovať na ŠUV Košice (ide o
odbor, pre ktorý je podľa vyhlášky o
prijímacom konaní potrebné overenie
špeciálnych schopností, zručností a talentu).
Dohoda medzi školami znela, že v prvom

DeutschSlowakische
Akademien, a.s.,
Školská 5,
Brezno
zriaďovateľ
Súkromnej SOŠ
DSA,
Komenského 12,
Trebišov

Nie

Áno
V zmysle záverov hlasovania
Školskej komisie Zastupiteľstva
KSK, ktorá navrhovanú zmenu
v skladbe odborov s navýšením
počtu tried o 1, resp. 0,5 pre
odbor hotelová akadémia
neschválila z dôvodu, že
v danom regióne (Trebišov,
Michalovce) sú navrhované
triedy v danom odbore
postačujúce.

V lehote
V písomnej forme

Stredná odborná
škola, Gemerská
1, Košice

Áno
Pri navrhovanej zmene ostáva
zachovaný počet tried a žiakov
určený v návrhu VZN.

Nie

V lehote
V písomnej forme

1

k bodu č. 8
roku transformácie sa budú na nábore a
prijímacom konaní podieľať obe školy (kým
sa presun nedostane do povedomia verejnosti)
a podľa počtu a kvality prijatých žiakov sa
vytvorí
minimálne
jedna
skupina.

3.

Zmeniť v návrhu VZN
skladbu tried nasledovne:
odbor 2487 H 01 autoopravár mechanik
počet žiakov 42 počet tried 2
odbor 2487 H 03 autoopravár karosár
počet žiakov 11 počet tried 0,5
odbor 2487 H 04 autoopravár lakovník
počet žiakov 11 počet tried 0,5
odbor 2487 H 02 autoopravár elektrikár
počet žiakov 18 počet tried 1
odbor 2682 K mechanik počítačových
zariadení 10 počet tried 0,5
počet žiakov
odbor 3759 K 01 komerčný pracovník
v cestnej doprave
počet žiakov 9 počet tried 0,5
odbor 2697 K mechanik elektrotechnik
počet žiakov 18 počet tried 1
odbor 2495 K – experimentálne overovanie
autotronik
počet žiakov 40 počet tried 2
Celkový počet žiakov 159
celkový počet tried 8

SOŠ
automobilová,
Moldavská
cesta 2, Košice

Áno
Pri navrhovanej zmene ostáva
zachovaný počet tried a žiakov
určený v návrhu VZN.

Nie

V lehote
V písomnej forme
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