Dôvodová správa
Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky
Sieť škôl, školských zariadení SR sa vyvíja a mení v závislosti od rôznych činiteľov, ktorými
sú napr.demografický vývoj, požiadavky trhu práce, stratégie vzdelávania na miestnej,
regionálnej a celoštátnej úrovni, zavádzanie nových študijných a učebných odborov, zmeny
legislatívy. Novelizáciou zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov, účinnou od 1. januára 2013, bol zadefinovaný
pojem elokovaného pracoviska školy a boli určené podmienky zriaďovania elokovaných
pracovísk. Podľa uvedeného zákona je elokované pracovisko trvalo zriadený uzatvorený
priestor, v ktorom sa uskutočňuje pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť riadiaca sa
školským vzdelávacím programom školy, ktorej je súčasťou, alebo výchovno-vzdelávacím
programom školského zariadenia, ktorého je súčasťou. Elokované pracovisko sa zriaďuje ako
súčasť školy alebo školského zariadenia, ktoré je právnickou osobou. Samotnému zriadeniu
elokovaného pracoviska musí predchádzať jeho zaradenie do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky. Z uvedeného vyplýva, že priestory mimo sídla školy, v ktorých škola
vykonáva resp. plánuje vykonávať pravidelnú výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa svojho
školského vzdelávacieho programu sú elokovaným pracoviskom školy a zriaďovateľ je
povinný požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o jeho zaradenie do
siete.
V podmienkach 11 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k septembru 2015
prebieha v 36 existujúcich elokovaných pracoviskách vzdelávanie žiakov, predovšetkým zo
sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí neukončili vzdelávací program základnej školy
v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončili úspešne (§ 62 ods.4 školského
zákona). Im je určené štúdium v prevažnej miere v dvojročných učebných odboroch, v
ktorých majú žiaci možnosť získať nižšie stredné odborné vzdelanie: praktická žena, stavebná
výroba, spracúvanie dreva, poľnohospodárska výroba, strojárska výroba, výroba konfekcie a
lesná výroba.
V tabuľke č.1 uvádzame prehľad počtu žiakov študujúcich podľa zvlášť upravených učebných
plánov (2-ročné učebné odbory) v školskom roku 2015/2016 podľa typov škôl v Košickom
kraji:
Žiaci - zvlášť upravené učebné plány (ZUUP)
Územie Košického
kraja

v ročníku
spolu

ženy

1.

2.
ženy

spolu

spolu

ženy

štátne školy
1600
738
956
459
644
279
súkromné školy
138
57
89
31
49
26
cirkevné školy
139
50
107
43
32
7
spolu
1887
845
1152
533
725
312
Tab. č.1 – prehľad počtu žiakov stredných odborných škôl k 15.9.2015 podľa ZUUP,
zdroj UIPŠ Bratislava
V návrhu predkladáme zaradenie elokovaných pracovísk pre tieto školy:
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- SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice, ktorá má v súčasnosti zriadené 2 elokované
pracoviská, návrh na zaradenie sa týka pracoviska na Vodárenskej 19 v Košiciach v odbore
praktická žena;
- SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice, ktorá má zriadené 2
elokované pracoviská, návrh na zaradenie sa týka pracoviska vo Viničkách v odboroch
poľnohospodárska výroba a praktická žena;
- Spojená škola, Kollárova 17 (org. zložka SOŠ), Sečovce, ktorá má zriadených 5
elokovaných pracovísk, návrh na zaradenie sa týka pracoviska v Blatných Remetoch 98
v odboroch strojárska výroba, výroba konfekcie a praktická žena;
- SOŠ Markušovská cesta 4 v Spišskej Novej Vsi, ktorá má zriadené 2 elokované pracoviská,
návrh na zaradenie sa týka pracovísk v Rudňanoch 5 v odboroch stavebná výroba,
spracúvanie dreva a výroba konfekcie a v Bystranoch 107 v odboroch stavebná výroba
a výroba konfekcie; všetky návrhy predkladáme zaradiť do siete od 1. 9. 2016.
Zriaďovanie elokovaných pracovísk zvyšuje dostupnosť vzdelávania žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia v blízkosti ich miesta bydliska, čím zlepšuje sociálnu rovnosť vo
vzdelávaní a umožňuje žiakom získavať ďalšie kompetencie potrebné pre život v spoločnosti.
Zriaďovanie takýchto elokovaných pracovísk korešponduje s odporúčaním OECD pre
Slovensko, orientovať vzdelávaciu politiku na podporu socio-ekonomicky znevýhodnených
žiakov.
Po rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zaradení uvedených
elokovaných pracovísk do siete škôl, spracuje odbor školstva dodatkami k zriaďovacím
listinám ich zriadenie.

Spracovala: Ing. Henrieta Kubová
Košice 28. 01. 2016
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