Dôvodová správa
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre stredné školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
1. Vyradenie elokovaných pracovísk:
Stredná odborná škola technická v Košiciach požiadala listom zo dňa 13. apríla 2018
a návrhom podaným dňa 9. mája 2018 o vyradenie jej 2 (dvoch) elokovaných pracovísk,
zaradených v sieti stredných škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
V návrhu č. 1, písm. a) ide o vyradenie Elokovaného pracoviska, Prešovská 96, Družstevná
pri Hornáde. V tejto obci má škola zaradené do siete 2 elokované pracoviská. Svoju žiadosť
odôvodňuje tým, že v pracovisku na Prešovskej 96 nemá evidovaných žiakov a neprebieha
v ňom výchovno-vzdelávací proces, nakoľko druhé pracovisko na Hlavnej 40 v Družstevnej
pri Hornáde kapacitne postačuje a prebieha v ňom výchovno-vzdelávací proces v dvoch
odboroch, ktoré pokrývajú záujem žiakov danej lokality. Väčšina týchto žiakov je zo
znevýhodneného prostredia.
V návrhu č. 1, písm. b) ide o vyradenie Elokovaného pracoviska, Šarišské Bohdanovce 179.
Návrh na vyradenie odôvodňujeme, o. i. aj nesúladom so školskou legislatívou, podľa § 19
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov. Zriadiť elokované pracovisko je možné iba na území kraja podľa adresy školy
(Elokované pracovisko v Šarišských Bohdanovciach bolo zriadené pred prijatím uvedenej
právnej normy). Zároveň uvádzame, že žiaci s trvalým pobytom v Šarišských Bohdanovciach
sa zúčastňujú výučby v 2 iných elokovaných pracoviskách školy v obciach: Nová Polhora
a Kecerovce. Obe tieto pracoviská kapacitne aj materiálno-technicky a personálne pokrývajú
potrebu vzdelávania žiakov danej lokality.
Vzhľadom na uvedené navrhujeme vyradiť vyššie uvedené elokované pracoviská zo siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky k 31. augustu 2018 a ich následné zrušenie.
Po rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uskutočnených zmenách
v sieti, spočívajúcich vo vyradení elokovaných pracovísk zo siete, spracuje odbor školstva
dodatky k zriaďovacím listinám uvedených škôl a v spolupráci so strednou školou zabezpečí
proces ich zrušenia.
2. Zaradenie školského internátu ako súčasť Spojenej školy, Kollárova 17, Sečovce
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce v školskom roku 2017/2018 zaradila do siete nový
študijný odbor ochrana osôb a majetku 9245 M, ktorý navštevujú žiaci aj zo vzdialenejších
oblastí. V dôsledku toho, ako aj predpokladaného záujmu žiakov o tento odbor v ďalších
rokoch, sa škola rozhodla reagovať na požiadavky žiakov zo vzdialenejších oblastí a zaradiť
školský internát do siete škôl a školských zariadení. V minulosti škola prevádzkovala školský
internát, ale v dôsledku poklesu žiakov bol vyradený zo siete. Priestory budovy bývalého
internátu sa aj v súčasnej dobe používajú pre potreby odborného výcviku školy,
ekonomického úseku a časť priestorov škola prenajíma. Priestory, ktoré predtým slúžili ako
školský internát, ostali zachované. Novozaradený školský internát s kapacitou 40 miest má
bunkový systém a sídli na 2. nadzemnom podlaží budovy. Termín žiadosti o zaradenie do
siete škôl a školských zariadení je k 01. 09. 2018.
Celodenné stravovanie ubytovaných žiakov bude zabezpečené Súkromnou školskou jedálňou
Foreign agency, Kollárova 448/17, 078 01 Sečovce, ktorá má priestory susediace so školským
internátom.
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3. Zaradenie školského internátu a školskej jedálne ako súčasť Hotelovej akadémie, Južná
trieda 10, Košice.
Hotelová akadémia predložila žiadosť o zaradenie školského internátu a školskej jedálne do
siete škôl a školských zariadení z viacerých dôvodov. Škola v súčasnej dobe disponuje
ubytovacími priestormi Garni hotela a vlastným stravovacím zariadením v rámci
podnikateľskej činnosti, čím má vytvorené predpoklady pre nároky školského internátu
a školskej jedálne. Výhodná strategická poloha školy, blízkosť centra mesta, železničnej
a autobusovej stanice vytvárajú predpoklady pre záujem o ubytovanie v internáte pri tejto
škole. Záujem o ubytovanie v školskom internáte pri vlastnej škole prejavili aj samotní žiaci
Hotelovej akadémie, ktorí sú ubytovaní v iných internátoch v rámci mesta Košice.
V školskom roku 2017/2018 má Hotelová akadémia celkom 31 žiakov ubytovaných na iných
školských internátoch v Košiciach.
Z dôvodu zvýšeného záujmu žiakov stredných škôl o ubytovanie v Košiciach boli za posledné
tri školské roky v priestoroch Garni hotela pri Hotelovej akadémii na 4. poschodí vytvorené
podmienky pre dočasné ubytovanie 40 dievčat školského internátu Medická 2 v Košiciach.
Aj z tohto dôvodu škola uprednostňuje zaradenie vlastného školského internátu, ktorý bude
vyčlenený z ubytovacích priestorov Garni hotela na 3.- 4. poschodí s kapacitou 80 miest aj pre
záujemcov z iných stredných škôl.
Stravovacie zariadenie sa v súčasnej dobe prevádzkuje v rámci podnikateľskej činnosti
a zároveň slúži aj pre odborný výcvik žiakov školy. Zaradením školskej jedálne do siete budú
vytvorené podmienky pre zabezpečenie celodenného stravovania žiakov ubytovaných
v školskom internáte a stravy pre ostatných žiakov a zamestnancov školy podľa príslušnej
školskej legislatívy. Plánovaný termín začatia činnosti je od 01. 09. 2019.
Zaradením školských zariadení do siete škôl a školských zariadení SR získavajú nárok na
finančný príspevok od zriaďovateľa v zmysle § 15 ods. 3 písmeno b). zákona 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 23 zákona
č. 596/2003 Z. z. o zaradení školského internátu pri Spojenej škole, Kollárova 17 Sečovce,
školského internátu a školskej jedálne ako súčasť Hotelovej akadémie, Južná trieda 10,
Košice, spracuje Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja materiál
s nadväznosťou na § 9 ods. 2 a § 23 zákona č. 596/2003 Z. z. týkajúci sa ich zriadenia.
Následne bude tento materiál predložený na rokovanie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja formou VZN.
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