Dôvodová správa
k návrhu Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom
samosprávnom kraji „VYCHOVÁVAME PRE ŽIVOT, VZDELÁVAME PRE PRAX“

Vzdelanosť občanov, ktorú má zabezpečovať v prvom rade kvalitné školstvo, je základným
a nevyhnutným predpokladom jej dlhodobej existencie a prosperity. Spoločnosť očakáva,
že absolventi škôl budú odborne a profesijne vzdelaní, jazykovo zdatní, schopní efektívne
pracovať s novými technológiami, využívať moderné metódy a formy práce, byť samostatní
a schopní prijímať nové výzvy pripravení nielen úspešne vstúpiť na trh práce a byť ekonomicky
aktívni, ale aj zmysluplne prežiť svoj život, plniť svoje osobné a rodinné ciele a spoluvytvárať
prosperujúcu krajinu. Uvedomujeme si, že úroveň školstva indikuje ekonomickú a politickú silu
budúcnosti, aj to, že je to oblasť, kde výsledky našej snahy nie je vidno hneď, dokonca ani
v rozsahu niekoľkých rokov, zároveň je to krehký mechanizmus viazaný na aktuálny stav
spoločnosti.
Transformácia spoločnosti, klimatické a spoločenské zmeny zásadným spôsobom menia
smerovanie a potreby spoločnosti, na ktoré má školský systém aktívne reagovať. Pretrvávajúca
situácia počas pandémie od marca 2020 zrejme definitívne ukončila diskusie o tom, či školy
a ich učitelia majú byť digitálne gramotní a či majú využívať potenciál digitálnych technológií
vo vzdelávaní pre celostný rozvoj žiaka.
Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom
samosprávnom kraji (ďalej len „KSK“) vychádza z platnej legislatívy, z koncepčných
materiálov MŠVVaŠ SR, z dokumentu „Východiská implementácie Agendy 2030 pre udržateľný
rozvoj“ schválenom uznesením vlády č. 95/2016. Dokument Agenda 2030, ku ktorého
implementácii sa Slovenská republika prihlásila je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými
medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti.
Rešpektuje odporúčania Metodického usmernenia k formálnym a obsahovým náležitostiam
tvorby regionálnych stratégií výchovy a vzdelávania, vychádza z údajov CVTI, štatistického
úradu, ÚPSVaR SR a stratégie Európa 2030, ktorá je v súčasnosti základným medzinárodným
rámcom definujúcim ciele v oblasti vzdelávania pre členské krajiny EÚ, s dôrazom na regionálne
špecifiká Košického kraja, z platných strategických dokumentov rezortného, národného
a medzinárodného charakteru, s prihliadnutím na Koncepciu informatizácie a digitalizácie
rezortu školstva s výhľadom do roku 2030, Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska
2019 – 2022. Tvorba tohto zámeru vychádza aj z vlastných analýz a poznatkov odzrkadľujúcich
situáciu stredného školstva v KSK.
Jej ambíciou je v spolupráci so všetkými zainteresovanými partnermi, Krajskou radou odborného
vzdelávania a prípravy pri KSK a v súlade s § 31 zákona č. 61/2025 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a príprave, vecne príslušnými stavovskými organizáciami, zamestnávateľmi a ostatnými aktérmi,
ktorí majú vplyv na odborné vzdelávanie a prípravu, stanoviť konkrétne ciele v krátkodobom
i strednodobom časovom horizonte predovšetkým pre školy a školské zariadenia, ktoré
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ale aj pre ďalšie školy, ktorých KSK nie je
zriaďovateľom.
Regionálna stratégia v stredných školách v KSK je dokument, ktorý v sebe zahŕňa oblasti, ktoré
presahujú problematiku školstva. Primárne sa zaoberá problémami, ktoré dokáže KSK
kompetenčne ovplyvniť a riešiť, ale súčasne upozorňuje aj na tie aspekty, ktoré vyžadujú širšiu
spoluprácu. K schváleniu je potrebné poznanie názorového spektra viacerých strán, preto sme
pre dôkladnejšie preskúmanie názorov, podnetov a pripomienok k návrhu Regionálnej stratégie
v KSK otvorili verejnú diskusiu na ktorú boli prizvaní aj ďalší partneri z radov odborníkov
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v kľúčovej priorite Partnerstvá škôl v KSK – NETWORKING, ktorých pripomienky
sme zapracovali do strategického materiálu. Z tohto dôvodu a v spolupráci s inštitúciami
v zmysle § 28 ods. 3 písm. b) až f) zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Odbor školstva Úradu KSK prizval k spolupráci:
b) okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad, odbor školstva, Košice
c) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v sídle kraja
ÚPSVaR Košice
d) regionálne komory stavovských organizácií, profesijné organizácie
Košická regionálna komora SOPK
Slovenská živnostenská komora Košice
Republiková únia zamestnávateľov
Slovenská a poľnohospodárska komora
Slovenská banská komora
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Americká asociácia IT GR,
zamestnávatelia, ktorí prispievajú k rozvoju regionálnej zamestnanosti
U. S. STEEL Košice, s. r. o.
Magna PT s. r. o.
DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS
Lynx
GLOBALLOGIC
CISCO Slovakia
Sapiente o. z.
Rada zamestnávateľov pre SDV
AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES SLOVAKIA
eurobus, a. s
iní
Rada riaditeľov SŠ
Územná školská rada
MIRRI
Úrad KSK (kancelária riaditeľa Úradu KSK, referát stratégie a analýz, referát regionálneho
rozvoja, územného plánovania, životného prostredia)
Školská komisia Zastupiteľstva KSK na jej 18. rokovaní dňa 23. 11. 2020 a 19. rokovaní
dňa 02. 02. 2021
Komisia regionálneho rozvoja Zastupiteľstva KSK na 19. rokovaní dňa 28. 01. 2021
Územná školská rada na zasadnutí dňa 08. 03. 2021
KROVaP na individuálnom zasadnutí dňa 24. 02. 2021 a online rokovaní 17. 05. 2021
Oddelenia a referáty Odboru školstva Úradu KSK
a ďalšími mienkotvornými zoskupeniami, združeniami a firmami (IT Valley, Sapiente o. z.,
Lynx, Svetová banka)
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e) zástupcovia zamestnancov
Rada ZO OZ SŠaZ Košice, Prešov
f) zriaďovatelia stredných škôl v samosprávnom kraji
Zriaďovatelia cirkevných škôl
Združenie katolíckych škôl Slovenska
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR
Predložené sú kľúčové prioritné oblasti, strategické ciele a opatrenia, ktoré by mali napomôcť
rozvoju výchovy a vzdelávania v KSK v rokoch 2021 – 2025 (s výhľadom do roku 2030) a sú
zahrnuté v návrhovej časti tohto dokumentu. Spracovaná analytická časť predstavuje
východiskový stav pre ďalšiu prácu a tvorí východisko pre budúce kroky spustenia pasportizácie
škôl a k ich následnej optimalizácii, zvyšovaniu kvality a finančnej stability škôl v KSK.
Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK na roky 2021 – 2025
vychádza zo šiestich kľúčových priorít zameraných na:
- Optimalizáciu a stabilizáciu siete stredných škôl v KSK
- Aktívne školy, posilnenie vnútorných kapacít stredných škôl KSK
- Partnerstvá škôl v KSK – NETWORKING
- Digitálnu transformáciu stredných škôl v KSK
- Školy s inkluzívnym vzdelávaním v KSK
- Zelené školy v KSK a aj ekologické opatrenia a osvetu v enviromentálnej problematike.
Regionálna stratégia v stredných školách v KSK je dokument náročný nielen na tvorbu,
ale zahŕňa v sebe oblasti, ktoré presahujú problematiku školstva. Jej strategický cieľ, kľúčové
priority a špecifické ciele s navrhovanými opatreniami boli harmonizované s IUS/PHSR KSK,
so schválenou Koncepciou podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK 2020 – 2025 (2030)
a pripravovanou Koncepciou rozvoja práce s mládežou na území KSK na roky 2021 – 2025
(2030). Úlohy, ktoré vyplynú z napĺňania cieľov vo spomínaných koncepčných materiáloch,
budú odborom školstva pripravované komplexne, vo vzájomnej prepojenosti a logickej
súvislosti. Materiál sa primárne zaoberá problémami, ktoré dokáže KSK kompetenčne ovplyvniť
a riešiť, ale súčasne upozorňuje aj na tie aspekty, ktoré vyžadujú širšiu spoluprácu.
Vzhľadom na dynamicky prebiehajúce zmeny v spoločnosti je potrebné považovať Regionálnu
stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK za otvorený materiál, ktorý bude
treba v prípade zmenených podmienok aktualizovať príp. dopĺňať, alebo upravovať.
Je spracovaná na obdobie piatich rokov a v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave bude každoročne aktualizovaná podľa analýz a prognóz o vývoji trhu
práce. Aktivity vyplývajúce z napĺňania špecifických cieľov a opatrení v kľúčových prioritách
Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK budú plánované pre
každý školský rok samostatne, vyhodnocované v súlade s hodnotami v merateľných
ukazovateľoch a uverejňované v pedagogicko-organizačných pokynoch pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Košice, 17. 05. 2021
Spracoval: odbor školstva Úradu KSK
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Prílohy:
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Prílohy č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5

Zoznam projektových zámerov
Školy v územnej pôsobnosti KSK, ABOV, SPIŠ, GEMER a ZEMPLÍN
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v regiónoch KSK
Prehľad žiakov podľa štátneho občianstva a národností v KSK
Počty učebných zmlúv žiakov k januáru 2021
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