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
2018/2019
Druh pripomienky

Kto ju
podáva

Akceptovateľná
dôvod

1

Doplniť do návrhu VZN
pre Súkromnú SOŠ, Malčice 347, 07206
1 trieda
v skladbe 3152 H 02 krajčír – dámske
odevy 0,5 triedy a 3661 H murár 0,5
triedy

Zriaďovateľ školy
Biela voda, n.o., ul.
Biela voda 2, 060 01
Kežmarok

2

Doplniť do návrhu VZN
pre Gymnázium P. Horova, Masarykova
1, 07179 Michalovce
1 trieda
7902 J gymnázium (tzn. úprava z 5 tried
na 6 tried)

Gymnázium P.
Horova, Masarykova
1, 07179 Michalovce

Áno
Pokračovanie vo vzdelaní s možnosťou
získať výučný list pre žiakov dvojročných
odborov skupiny F po absolvovaní kurzu
na získanie základného vzdelania, ktorý
organizuje škola.
V súlade so stratégiou KSK –
vzdelávanie žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
Áno
Gymnázium má modulové vzdelávanie,
vstúpili do spolupráce so Strojníckou
fakultou TU KE pre podporu orientácie
študentov na technické smery štúdia,
spracovaný nový modul, ktorý od
školského roka 2017/2018 rozšíri
existujúcich 5 modulov vzdelávania na
škole, zmluva o spolupráci podpísaná v júli
2017.
V súlade so stratégiou KSK –
smerovanie žiakov na technické smery
štúdia.

1

Neakceptovateľná
dôvod

Lehota
podania
a forma
pripomien
ky
V lehote
V písomnej
forme

V lehote
V písomnej
forme

k bodu č. 8
3

Doplniť do návrhu VZN
pre Gymnázium Park mládeže 5, Košice
1 trieda 7902J gymnázium (tzn. úprava
z 2 tried na 3 triedy)

Gymnázium Park
mládeže 5, Košice

4

Doplniť do návrhu
pre Súkromné gymnázium Futurum,
Grešákova 1, 04001 Košice
1 trieda 7902 J gymnázium a
1 trieda 7902 J 74 gymnázium bilingválne

Zriaďovateľ školy
FUTURE n. o.,
Trieda SNP 61,
04001 Košice

5

Doplniť do návrhu
pre Súkromnú strednú odbornú školu
DSA, Komenského 123, Trebišov odbor
7649 M učiteľstvo pre MŠ
a vychovávateľstvo z 1, 5 triedy na 2
triedy, odbor 2840 M biotechnológia
a farmakológia z 0,5 triedy na 1 trieda
a odbor 3667 K technik vodár
a vodohospodár

Zriaďovateľ školy
Deutsch –
Slowakische
Akademien, a.s.,
Školská 136/5,
Brezno

6

Doplniť do návrhu
pre Cirkevnú SOŠ sv. Jozafáta ,

Zriaďovateľ školy
Gréckokatolícka

Nie
Gymnázium vo VZN má návrh na 3
triedy (1 trieda 7902 J74 gymnázium
v ANJ a 2 triedy 7902J), okrem toho
otvára 2 triedy na základe
medzinárodnej zmluvy v španielskom
jazyku. Spolu teda otvorí 5 tried
pre žiakov prvého ročníka.

V lehote
V písomnej
forme

Áno
MŠVVaŠ SR listom č. 2017-2761/39120:810H0 zaradilo do siete príslušnej školy
4-ročný odbor 7902 J gymnázium
s rozšíreným vyučovaním informatiky
(celková dotácia hodín na IT zvýšená na 21
hodín týždenne v ročníkoch 1 až 4
v predmetoch
databázové
systémy,
objektovo orientované programovanie,
počítačové siete, počítačová grafika).
Zapojený do projektu AT akadémia.
V súlade
so
stratégiou
KSK
–
smerovanie žiakov na IT vzdelávanie.
Áno
Dodatočná potreba trhu práce v kraji pre
7649 M učiteľstvo pre MŠ
a vychovávateľstvo je 97, na úrovni
krajskej platformy bez úpravy. Celkom
rozpísaný počet v 5 triedach na 4 SOŠ je
108 žiakov, dodatočná potreba v odbore
2840 M biotechnológia a farmakológia je
4, na krajskej platforme upravené na 12,
vyučovať sa bude v uvedenej škole.
Vzhľadom na perspektívu odboru
biotechnológia a farmakológia možno
upraviť oproti VZN o 0,5 triedy, následne
učiteľstvo a vychovávateľstvo o 0,5 triedy.

Nie
Škola otvára triedy s menším počtom
žiakov v bilingválnej forme (cca 18),
je dostatočný priestor na rozšírenie na
prijatie 30 žiakov do triedy.

V lehote
V písomnej
forme

Nie
V odbore 3667 K technik vodár
a vodohospodár je dodatočná potreba
26, na krajskej platforme upravené na
48 z dôvodu, že odbor sa
experimentálne overuje na 2 SOŠ.
Spracovateľom a tiež overovateľom
experimentu je SOŠ technická ,
Kukučínova 23 v Košiciach – 1
trieda, 1 trieda na SSOŠ DSA
v Trebišove.

V lehote
V písomnej
forme

Áno
Dodatočná potreba

Nie
Dodatočná potreba trhu práce v kraji

V lehote
V písomnej

2

trhu práce v kraji je

k bodu č. 8
Komenského 10, Trebišov
1 trieda v skladbe 6355M služby
v cestovnom ruchu 0,5 triedy a 6341 M
škola podnikania 0,5 triedy

eparchia Košice,
Dominikánske
námestie 2/A, 043 43
Košice

7

Doplniť do návrhu
SZŠ na Kukučínovej 40, Košice odbor
5356 M zdravotnícky asistent
1 trieda

Ministerstvo
zdravotníctva SR,
sekcia zdravia,
Limbová 2,
Bratislava

8

Doplniť do návrhu
SZŠ Moyzesova 17, Košice odbor 5308
M zdravotnícky laborant
1 trieda
5311 M farmaceutický laborant
1 trieda
5358 M zubný asistent 0,5 triedy
5304 asistent výživy 0, 5 trieda

Ministerstvo
zdravotníctva SR,
sekcia zdravia,
Limbová 2,
Bratislava

102 v odbore škola podnikania, na úrovni
krajskej platformy úprava na 50 z dôvodu
zaradenia len pri 2 školách do siete.
Vzdeláva 1 SOŠ v Moldave nad Bodvou.
Akceptovať 1 triedu 6341 M škola
podnikania.

3

je 1 v odbore služby v cestovnom
ruchu, na úrovni krajskej platformy
úprava na 12. Vzdelávať bude SOŠ
OaS v Michalovciach.

forme

Nie
Dodatočná potreba trhu práce v kraji
je 23 absolventov, na úrovni krajskej
platformy úprava na 100. SZŠ na
Kukučínovej bude pripravovať v 2
triedach spolu 44 žiakov. Na SZŠ
v Rožňave príprava v 2 triedach
s vyučovacím jazykom MJ a SJ spolu
36, SZŠ v Michalovciach 30 žiakov.
Nie
Dodatočná potreba trhu práce pre
farmaceutického laboranta v kraji je
48 absolventov, na úrovni krajskej
platformy bez úpravy. SZŠ na
Moyzesovej, Košice pripraví v 1
triede 28, SZŠ na Masarykovej
v Michalovciach pripraví v 1 triede
24 žiakov, spolu 52.
Dodatočná potreba trhu práce v kraji
je 3, na úrovni krajskej platformy
úprava na 12. SZŠ na Moyzesovej ,
Košice bude pripravovať 12.
Dodatočná potreba trhu práce v kraji
je 4 absolventov, na úrovni krajskej
platformy úprava na 24. SZŠ na
Moyzesovej , Košice
bude
pripravovať v 0,5 triede 12 a SZŠ
v Rožňave 10 žiakov.

V lehote
V písomnej
forme

V lehote
V písomnej
forme

k bodu č. 8
9

Doplniť do návrhu
SZŠ Masarykova, Košice odbor
5356 zdravotnícky asistent
1 trieda

Ministerstvo
zdravotníctva SR,
sekcia zdravia,
Limbová 2,
Bratislava
Riaditeľ SZŠ

Áno
V Michalovciach sa nachádza nemocnica
novej generácie (Svet zdravia), škola
spolupracuje pri zabezpečovaní personálu
pre nemocnicu, ambulancie a domovy
sociálnych služieb, časť žiakov pokračuje
v odbore 5325Q diplomovaná všeobecná
sestra v Košiciach.

10

Doplniť do návrhu
SOŠ ekonomická TERCIUM, Palackého
14 Košice odbor
6317 M obchodná akadémia a 6341 M
škola podnikania

Zriaďovateľ školy
Tercium Košice n.o.,
Turgenevova 16, 040
01 Košice

Áno
Dodatočná potreba trhu práce v kraji je
102 v odbore škola podnikania, na úrovni
krajskej platformy úprava na 50 z dôvodu
zaradenia len pri 2 školách do siete.
Vzdeláva 1 SOŠ v Moldave nad Bodvou.
Akceptovať 1 triedu 6341 M škola
podnikania.

11

Doplniť do návrhu
Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13,
Moldava nad Bodvou
1 trieda gymnázia s vyučovacím jazykom

Gymnázium Š.
Moysesa, Školská
13, Moldava nad
Bodvou

12

Doplniť do
Konzervatórium J. Adamoviča
Exnárova 8, Košice
1 trieda pre skupinu odborov 82.

Konzervatórium J.
Adamoviča
Exnárova 8, Košice

Áno
V spoločnej budove sídlia 2 gymnázia.
Gymnázium S. Moysesa vyučuje v SJ,
cirkevné gymnázium v MJ. Na odstránenie
diskriminácie pre žiakov, ktorí chcú
študovať v SJ akceptujeme otvorenie 1
triedy na uvedenom gymnáziu.
Áno
V súlade
s vyhláškou 65/2015 Z.z.
o stredných školách vzdelávanie na
konzervatóriách nie je možné organizovať
externou formou. Z toho dôvodu je
potrebné vytvoriť miesta pre záujemcov,
ktorí sú zamestnaní na základných
umeleckých školách a potrebujú si doplniť
vzdelanie.
Akceptovať 1 triedu.

4

V lehote
V písomnej
forme

Nie
Dodatočná potreba trhu práce v kraji
je
208
absolventov
v odbore
obchodná akadémia, na úrovni
krajskej platformy úprava na 300.
Vzdelávať sa bude v 13 triedach
spolu 300 žiakov. Ďalšie navýšenie je
neopodstatnené.

V lehote
V písomnej
forme

V lehote
V písomnej
forme

V lehote
V písomnej
forme

k bodu č. 8
13

Doplniť do návrhu
Gymnázium sv. Košických mučeníkov,
Čordáková 50, Košice 1 trieda odbor
7902 J gymnázium

Zriaďovateľ školy
Arcibiskupský úrad,
Hlavná 28, Košice

14

Doplniť do návrhu
SOŠ, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany
1 trieda 2561 M informačné a sieťové
technológie, 0,25 triedy
6456 H
kaderník do 3 odborovej triedy (trieda
bude v zložení: 2466 H 01 – 0,25 triedy;
2466H 02 - 0,25 triedy ; 3678 H - 0,25
triedy a 6456 H – 0,25 triedy).
Vypustiť 0,5 triedy odbor 2413 K
mechanik
strojov
a zariadení
a ponechať v triede len odbor 2697
K mechanik elektrotechnik (celá trieda),
vypustiť 1 trieda 2478 F strojárska
výroba a 3161 F praktická žena.

SOŠ, Janka Kráľa
25, Veľké Kapušany

15

Zmeniť skladbu odborov v návrhu
pre SOŠ automobilovú, Moldavská cesta
2, Košice
v navrhnutých triedach
nasledovne:
Z trojodborovej
triedy
odborov
K vypustiť
odbor
2684
K bezpečnostné
systémy
v doprave
a priemysle, vytvoriť 1 trieda z odborov
2684 K bezpečnostné systémy v doprave
a priemysle - 0,5 triedy a 2495
K autotronik - 0,5 triedy, následne
upraviť počet tried 2495 K autotronik na
1 trieda z 2 tried, celkový počet tried
ostáva nezmenený

SOŠ automobilová,
Moldavská cesta 2,
Košice

Áno
Gymnázium je organizačnou zložkou
Spojenej školy, Čordákova 50, Košice.
Otvára malé triedy s počtom žiakov cca 18.
Začali spoluprácu s firmou NESS Košice –
orientácia na IT.
Áno
Akceptovať doplnenie 0,25 triedy odboru
6456 H kaderník do 3 odborovej triedy
(trieda bude v zložení: 2466 H 01 – 0,25
triedy; 2466H 02 - 0,25 triedy ; 3678 H 0,25 triedy a 6456 H – 0,25 triedy).
Dôvodom je pokračovanie vo vzdelávaní u
žiačok dvojodborového štúdia a možnosť
získania výučného listu.

Áno
Akceptovať úpravu tried z dôvodu pomeru
hodín
teoretického
a praktického
vzdelávania
v odbore
bezpečnostné
systémy a autotronik; 65% : 35% pomer
70% : 30% v odboroch mechanik v odbore
počítačové siete a mechanik elektrotechnik

5

V lehote
V písomnej
forme

Nie
Odbor 2561 M informačné a sieťové
technológie nemá škola zaradený
v sieti škôl a ŠZ MŠVVaŠ SR.
Dodatočná potreba trhu práce v kraji
je 0 absolventov v odbore mechanik
strojov a zariadení je 76, na úrovni
krajskej platformy úprava na 84,
z dôvodu
potreby
trhu
práce
ponechať 0,5 triedy.
Vzhľadom na vývoj regiónu – nárast
počtu
žiakov
zo
sociálne
znevýhodneného prostredia ponechať
1 triedu v skladbe 2478 F strojárska
výroba a 3161 F praktická žena

V lehote
V písomnej
forme

V lehote
V písomnej
forme

k bodu č. 8
16

Doplniť do návrhu
SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice
odbor 2697 K mechanik elektrotechnik
do triedy - 2411 K Mechanik nastavovač,
3658 K Mechanik stavebno-inštalačných
zariadení. Počet tried sa nezmení.

SOŠ technická,
Kukučínova 23,
Košice

Áno
Akceptovať doplnenie odboru 2697 K
mechanik elektrotechnik do triedy - 2411
K mechanik nastavovač a
3658 K
mechanik stavebno-inštalačných zariadení.

Košice, 09. 10. 2017
Ing. Ondrej Bernát, riaditeľ Úradu KSK:
Ing. Štefan Kandráč, vedúci Odboru školstva Ú KSK:
Spracovala za Odbor školstva Ú KSK:
Mgr. Jana Jarušinská

6

V lehote
V písomnej
forme

