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 na školský rok 2018/2019
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 2017
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 2018/2019. 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 2017 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 v územnej pôsobnosti KSK
predkladali návrhy na počet tried prvého ročníka do 30. júna 2017.
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 2018/ 2019 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,
- analýz a prognóz o vývoji trhu práce v územnej pôsobnosti KSK,
- 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,
- spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy
o poskytovaní praktického vyučovania,
- oprávnenia strednej odbornej školy používať označenie centrum odborného
vzdelávania a prípravy,
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-

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 (15.09.2016) vzhľadom na
stanovený počet tried na predchádzajúci školský rok,
- percentuálny podiel zapísaných žiakov do 1. ročníka k termínu 01.07.2017,
- záujem o štúdium v 1. kole v 1. termíne prijímacieho konania v šk. roku 2016/2017 na
šk. rok 2017/2018 (podľa údajov UIPŠ/ CVTI/ ŠVS),
- odbornosť vyučovania,
- akreditované a rekvalifikačné kurzy,
- atestácie pedagogických zamestnancov,
- umiestnenie absolventov gymnázií na vysokých školách,
- spolupráca so základnými a vysokými školami,
- celkový stav učební teoretického vyučovania,
- celkový stav učební odborného vyučovania a dielní praktického vyučovania (len
stredné odborné školy),
- laboratóriá (len gymnáziá)
- kapacita školy a jej naplnenosť,
- súčasti školy (školské zariadenia),
- certifikát IES.
Pre školský rok 2018/2019 MŠVVaŠ SR stanovilo násobok predpokladaného počtu žiakov
posledného ročníka základných škôl pre KSK vo výške 1,18, na základe ktorého určilo
rámcovú prognózu novoprijatých žiakov na stredné školy na školský rok 2018/2019 v počte
5975 žiakov. 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 334 tried
a 8 839 miest pre absolventov základných škôl, návrh VZN bol stanovený na 264 tried pre
6290 žiakov. Prekročenie hranice 5 975 miest o cca 5 % je spôsobené na jednej strane
vytvorením rezerv pri odboroch žiadaných trhom práce, na ktorých v predchádzajúcom
období študovalo menej žiakov a na druhej strane potrebou zabezpečiť kontinuitu vzdelávania
v odboroch, v ktorých sa síce vzdeláva viac žiakov ako sú momentálne prognózy ich potrieb
na trhu práce, ale znižovanie ich výkonov je možné realizovať postupne. Ďalším faktorom
zvyšujúcim počet tried a miest je vzdelávanie na národnostne zmiešaných územiach, kde sme
v niektorých prípadoch pristúpili k vytváraniu duplicitných tried v slovenskom aj maďarskom
vyučovacom jazyku, namiesto jednej triedy, ktorá by z pohľadu počtu žiakov postačovala.
K prekročeniu smerného čísla prispelo aj zavádzanie nových odborov vzdelávania, ktoré sa
ešte len dostávajú do povedomia verejnosti. V dvojročných odboroch vzdelávania určených
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tým uchádzačom o štúdium, ktorí neukončili vzdelávací program základnej školy v
poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončili úspešne, činila požiadavka 74 tried
a 1720 žiakov, návrh VZN počíta so 72 triedami pre 1492 žiakov.
Návrh VZN bol prerokovaný s inými zriaďovateľmi stredných škôl v územnej pôsobnosti
KSK v dňoch 5. – 6. septembra 2017.
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 2018/2019 bol prerokovaný v Krajskej rade pre odborné
vzdelávanie a prípravu pri Košickom samosprávnom kraji dňa 13. septembra 2017.
Úrad KSK zverejnil dňa 21. septembra 2017 návrh VZN na Úradnej tabuli KSK na
pripomienkovanie. V zákonom stanovenej lehote bolo k návrhu VZN uplatnených 16
pripomienok. Pripomienky sa týkali navýšenia počtu tried o 17 pre 14 stredných škôl v
územnej pôsobnosti KSK a zmeny v štruktúre odorov pre 3 stredné školy. Pri vyhodnocovaní
pripomienok boli brané do úvahy ministerstvom zaradené nové odbory do siete škôl, zmeny v
školských vzdelávacích programoch stredných škôl orientované na potreby trhu práce,
požiadavky na experimentálne overovanie nových študijných odborov. Po vyhodnotení
pripomienok bolo akceptované navýšenie návrhu VZN o 10 tried (4 triedy pre gymnáziá, 5
tried pre stredné odborné školy a 1 trieda pre konzervatórium). Zmena štruktúry odborov
vzdelávania bola akceptovaná pre 3 stredné odborné školy. Pripomienky a ich vyhodnotenie
sú spracované v tabuľkovom prehľade, ktorý je súčasťou predkladaného materiálu.
Akceptované pripomienky boli zapracované do návrhu VZN, čím došlo k navýšeniu počtu
tried v návrhu VZN na 274 pre 6465 žiakov. Návrh na počet tried a žiakov do dvojročných
učebných odborov vzdelávania sa nezmenil.
V súlade s ustanovením § 8 ods. 9 zákona č. 302/2001 Z.z. o vyšších územných celkoch
navrhujeme účinnosť tohto VZN dňom vyhlásenia.

Košice dňa 10. 10. 2017
Spracovali:
RNDr. Viera Juríková
MVDr. Ján Špak
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