Dôvodová správa
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre stredné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Na 6. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktoré sa konalo dňa 25.
augusta 2014 v Košiciach bolo Uznesením schválené predloženie žiadosti Košického
samosprávneho kraja na zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy
technickej, Kukučínova 23, Košice :
Elokované pracovisko, Ťahyňská 845/3, Pavlovce nad Uhom, ako súčasť Strednej odbornej
školy technickej, Kukučínova 23, Košice.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu športu Slovenskej republiky schválilo túto žiadosť
samosprávneho kraja a elokované pracovisko SOŠ technickej Košice v obci Pavlovce nad
Uhom do siete škôl a školských zariadení od 1. 9. 2015 zaradilo. Následne bola dodatkom
upravená zriaďovacia listina školy. Škola v zmysle dohody s obcou zrealizovala všetky
potrebné úkony vedúce k začatiu výchovno-vzdelávacieho procesu na tomto elokovanom
pracovisku. Po zmene predstaviteľov vedenia obce nedošlo k naplneniu vzájomnej dohody vo
veci vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z dôvodu ich nedostatočného
počtu. Ďalším z dôvodov je aj vzdialenosť školy v Košiciach od obce Pavlovce nad Uhom
a zahájenie vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia Strednou odbornou
školou v Strážskom.
Deklarovaním záujmu SOŠ Mierová 727 v Strážskom o vzdelávanie žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia v obci Pavlovce nad Uhom a vzájomným rokovaním sa obe školy
dohodli, že vzdelávanie žiakov v obci Pavlovce nad Uhom bude zabezpečovať SOŠ
v Strážskom.
Táto skutočnosť umožní zachovať elokované pracovisko v obci Pavlovce nad Uhom, čím sa
zlepší sociálna rovnosť vo vzdelávaní a umožní sa žiakom získavať ďalšie kompetencie
potrebné pre život v spoločnosti. Zriaďovanie elokovaných pracovísk korešponduje aj
s odporúčaním OECD pre Slovensko orientovať vzdelávaciu politiku na podporu socioekonomicky znevýhodnených žiakov.
Vzhľadom na uvedené navrhujeme:
a) vyradiť elokované pracovisko Ťahyňská 845/3, Pavlovce nad Uhom zo siete Strednej
odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice k 31. 8. 2016,
b) zaradiť elokované pracovisko do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
od 1. septembra 2016 pre Strednú odbornú školu, Mierová 727, Strážske:
Elokované pracovisko, Ťahyňská 845/3, Pavlovce nad Uhom, ako súčasť Strednej
odbornej školy Mierová 727, Strážske
Po rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uskutočnených zmenách
v sieti spočívajúcich vo vyradení a v zaradení elokovaných pracovísk zo a do siete, spracuje
odbor školstva dodatky k zriaďovacím listinám uvedených škôl.
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