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Návrh na uznesenie
zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 28. augusta 2006 v Košiciach

k bodu č. 12

Návrh na schválenie žiadosti o zaradenie Učilišťa, Sídlisko Breziny 282, Prakovce pri
Spojenej škole s organizačnými zložkami SOU a OA Prakovce, Sídlisko Breziny 282,
055 62 Prakovce do siete škôl a školských zariadení a jeho zriadenie

Uznesenie

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods.2 písm. h)
zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve

súhlasí

so žiadosťou o zaradenie Učilišťa, Sídlisko Breziny 282, Prakovce bez právnej
subjektivity do siete škôl a školských zariadení a s jeho následným zriadením na
základe dodatku k zriaďovacej listine Spojenej školy s organizačnými zložkami SOU
a OA Prakovce, Sídlisko Breziny 282, 055 62 Prakovce podľa ustanovenia § 16 ods. 6
zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve k 1. 09. 2007.
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Dôvodová správa
K návrhu na schválenie žiadosti o zaradenie Učilišťa, Sídlisko Breziny 282, Prakovce
do siete škôl a školských zariadení.
Učilište má byť vytvorené pri Spojenej škole s organizačnými zložkami SOU a OA Prakovce,
Sídlisko Breziny 282, 055 62 Prakovce od školského roka 2007/2008.
Dôvodom pre vytvorenie školy je umožnenie prípravy na budúce povolanie aj žiakom
končiacim základnú školu v 8. ročníku základnej školy. Žiaci, ktorí ukončili školskú
dochádzku v 8. ročníku ZŠ nemajú možnosť pokračovať v štúdiu na žiadnej škole
v mikroregióne. Najbližšie možnosti ďalšieho vzdelávania poskytujú Učilište stavebné,
Kukučínova ulica, Košice a Učilište poľnohospodárske Košice- Barca. Vytvorenie školy je
v súlade s Koncepciou vzdelávania detí zo znevýhodneného prostredia v rámci škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a s prihliadnutím na zložitú situáciu zaškoľovania sociálne
znevýhodnenej skupiny obyvateľstva v danej oblasti.
Učilište Prakovce má pripravovať po zaradení do siete škôl a školských zariadení
žiakov v týchto odboroch:
3383 0 spracovanie dreva
4579 0 lesná výroba
V školskom roku 2007/2008 sa predpokladá s otvorením 2 tried s počtom žiakov 44
z toho v odboroch spracovanie dreva 24 žiakov, lesná výroba 24 žiakov.
V školskom roku 2008/2009 sa predpokladá, že v Učilišti Prakovce sa bude pripravovať
celkove 88 žiakov v 4 triedach.
Teoretická a praktická príprava by sa uskutočňovala v priestoroch Spojenej školy
s org. zložkami SOU a OA Prakovce a v príslušných lesných podnikoch, kde sú na
zabezpečenie prípravy vytvorené veľmi dobré materiálne podmienky. Perspektívne sa
uvažuje aj o zaškoľovaní staršej generácie vo forme rekvalifikačných kurzov.
Žiadosť o zaradenie učilišťa do siete škôl a školských zariadení umožňuje vyhláška
č.80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov a nakoľko bude zriadené pri
Spojenej škole nebude vyžadovať ďalšie navýšenie finančných prostriedkov.
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