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ZÁPISNICA
z 13. zasadnutia Školskej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 2.02. 2012

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Politika súdržnosti EÚ v programovacom období 2014-2020, návrh regionálnej
stratégie KSK
Tvorba efektívnej siete škôl, študijných a učebných odborov na stredných odborných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK odpovedajúcej požiadavkám trhu práce
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Pracovné rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie pán V. Záhorčák.
V rámci bodu rôzne sa komisie bude zaoberať stavom prijímacieho konania žiakov
I. ročníkov podľa informácií z výpočtového strediska v Michalovciach, ako jedna z úloh
z plánu komisie na I. polrok 2012
Prítomní členovia hlasovaním schválili navrhovaný program rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
K predkladanému materiálu školskú komisiu informoval Ing. I. Fülöp zástupca
riaditeľa Úradu KSK. Európska komisia zverejnila v toku 2010 oznámenie Stratégia Európa
2020, ktorá je pokračovaním Lisabonskej stratégie. Ako uviedol hlavnými cieľmi stratégie je
podpora zamestnanosti, investície do výskumu, efektívne využívanie energie, podpora
vzdelávania a boj proti chudobe. Stratégia obsahuje odporúčania pre jednotlivé členské
krajiny EÚ, ktoré ich rozpracujú v súlade s národnými a regionálnymi potrebami.

KSK pripravil návrh nadregionálnej stratégie rešpektujúc odporúčania plánovacích
dokumentov na národnej úrovni. Na vypracovaní konkrétnych aktivít sa podieľali jednotlivé
odbory Úradu KSK. Pomerne rozsiahla časť aktivít je venovaná oblasti vzdelávania, ktoré sú
v súlade so schválenými koncepciami odboru školstva.
K predkladanému materiálu neboli zo strany členov komisie žiadne otázky a pripomienky.
Uznesenie:
A.) Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Politiku
súdržnosti Európskej únie v programovacom období 2014-2020
B.) Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh nadnárodnej stratégie
KSK v nadväznosti na Politiku súdržnosti EÚ v programovacom období 2014-2020
Hlasovanie:
Prítomní: 15
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu č. 3
Prehodnotením siete študijných a učebných odborov stredných odborných škôl sa
zaoberal odbor školstva v predkladanom materiáli Tvorba efektívnej siete, ktorý predstavil
vedúci odboru Ing. Š. Kandráč. Materiál strategicky nadväzuje na Koncepciu rozvoja
odborného vzdelávania. Vzhľadom k tomu, že po schválení zákona o odbornom vzdelávaní
nebol spracovaný Plán potrieb trhu na národnej úrovni, KSK ako zriaďovateľ stredných
odborných škôl v spolupráci so zamestnávateľmi a Úradmi práce spracoval a komplexne
prehodnotil sieť študijných a učebných odborov na SOŠ v pôsobnosti KSK.
Niektoré školy majú veľký počet odborov o ktoré nie je zo strany žiakov dlhodobo
záujem alebo je tak minimálny, že následne po udelení výnimky zo strany zriaďovateľa
vznikajú neefektívne triedy s nízkym počtom žiakov bez ohľadu na potreby trhu práce. Podľa
údajov z úradov práce v kraji sa zvyšuje % nezamestnaných absolventov obchodných
akadémií. V tejto súvislosti odbor školstva v materiáli predložil návrh na vyradenie zo siete
škôl a školských zariadení SPŠ, Markušovská 2, v Spišskej Novej Vsi s tým, že živé odbory
sa presunú na SOŠ Markušovská 4, SNV a Obchodnej akadémie v Trebišove. Po pracovnom
rokovaní na OA Trebišov došlo k dohode o oživenie školy zaradením odborov logistika
a právo a podnikanie.
Odbor školstva preto spracoval dotazníky, ktoré prostredníctvom škôl distribuoval
jednotlivým zamestnávateľom a ich návratnosť dotazníkov bola 72%. Porovnaním
neefektívnych odborov s potrebami trhu práce a štatistikami z jednotlivých úradov práce
vznikli návrhy na ich vyradenie.
Súčasťou materiálu je aj vzdelávanie detí zo znevýhodneného prostredia, kde odbor
školstva navrhoval vytvorenie osemročnej internátnej školy, ktorý nebol zo strany
ministerstva akceptovaný ako experiment. V súčasnej dobe ako náhradné riešenie určené pre
túto skupinu žiakov sú odlúčené pracoviská odborných škôl v dvojročných odboroch
v blízkosti miesta bydliska žiakov. Tento spôsob zvyšuje pravdepodobnosť ich uplatnenia na
trhu práce.
V rámci diskusie vystúpili:
V. Záhorčák : aký je podiel kvality výchovno- vzdelávacieho procesu na zvyšovaní
nezamestnanosti žiakov OA

Ing. Š. Kandáč: podľa vyjadrení zamestnávateľov je v pracovnom procese všeobecne
spokojnosť s absolventmi OA, ale títo absolventi sú na prvom mieste pri redukcii počtu
zamestnancov firiem
Ing. Krištan : presunom odborov v rámci voľných kapacít v školách by sa mali uvoľniť aj
budovy jednotlivých škôl
Ing. J. Blaškovan a PhDr.M. Semeš
- potvrdili negatívne dôsledky samoregulácie
v potrebách trhu práce a v ponuke jednotlivých škôl v posledných rokoch. Negatívny vplyv
má aj nárast počtu gymnázií s poklesom kvality žiakov, ktorí sa hlásia na gymnázia
a objektívny nárast žiakov zo znevýhodneného prostredia
Ing. A. Halenár : v materiáli chýbajú trendy nie štatistiky, prečo je potrebné zaviesť kritéria
pre príjem žiakov na gymnázia, či existujú školy o ktoré je vysoký záujem a hlavný problém
je vo financovaní , pri rozsiahlych materiáloch je potrebné urobiť aspoň dvoj- stranový súhrn
Ing. Š. Staško vyjadril podporu predkladanému materiálu
Ing. Š. Kandráč: materiál vznikol ako výstup z našich poznatkov, ohľadom odborného
školstva s úzkou spoluprácou so zamestnávateľmi, ktorí sa podieľajú na vypracovaní
školských vzdelávacích programov a tiež na technickom vybavení nových odborov. Žiaci
základných škôl prichádzajú nedostatočne pripravení na gymnázia, ktoré bez existujúcich
kritérií prijímajú aj kvalitatívne horších žiakov.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Tvorbu efektívnej siete škôl,
študijných a učebných odborov na SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK odpovedajúcej
požiadavkám trhu práce
Hlasovanie:
Prítomní: 15
Za: 13
Proti: 1
Zdržal sa: 1
K bodu č. 4
V rámci bodu rôzne informovala RNDr. V. Juríková komisiu o predbežnom záujme
žiakov základných škôl na jednotlivé stredné školy v Košickom kraji podľa údajov
z Michalovského výpočtového strediska. Podľa týchto údajov je predpoklad poklesu počtu
žiakov v šk. roku 2012/2013 celkom o cca 1000 žiakov v porovnaní s počtom žiakov
k 15.9.2011.
Následne informovala aj o záujme žiakov podľa jednotlivých škôl, pričom stredné
odborné školy vykazujú pokles žiakov o 630. Pokles záujmu pretrváva na obchodných
akadémiách a hotelových akadémiách. Naopak nárast žiakov zaznamenala SOŠ Ostrovského
Košice +122 žiakov, Škola úžitkového výtvarníctva +88 žiakov, Stredná veterinárna škola
a dlhodobo stabilizované sú zdravotnícke školy.
Ing. A. Halenár sa zaujímal, prečo po fúzii dvoch škôl ako v prípade SPŠ, Komenského 2,
Košice je pokles počtu žiakov a ako sa odbor školstva podieľa na náborových akciách škôl.
RNDr. V. Juríková – postupne klesal záujem o hutnícke odbory, čo viedlo k spojeniu škôl
a zároveň zo škôl odchádzajú silné ročníky počtom žiakov. Odbor školstva sa priamo
nepodieľa na náborových akciách, ale jednotlivé školy sa zúčastňovali na spoločných
prezentačných akciách v rámci Proeduco a koncom minulého roka odbor školstva organizačne
zabezpečil prezentačnú akciu stredných škôl v Košiciach s názvom Správna voľba povolania
v spolupráci s Magistrátom mesta Košice. Podobné akcie sa uskutočnili aj Michalovciach
a v Spišskej Novej Vsi

Uznesenie:
Komisia berie na vedomie odporúča informáciu o predbežnom záujme žiakov základných
škôl na stredných školách.
Hlasovanie:
Prítomní: 15
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu č. 5
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie V. Záhorčák zasadnutie
komisie ukončil.

......................................................
Ing. Štefan Kandráč
tajomník komisie

......................................................
Mgr. Viliam Záhorčák
predseda komisie

