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ZÁPISNICA
z 23. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 03. 10. 2017
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Otvorenie
Úprava rozpočtu KSK v roku 2017
Poskytnutie dotácií nad 3 300 € v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho
rozvoja za rok 2016
Návrh VZN KSK, ktorým sa mení VZN KSK o určení počtu tried prvého ročníka
stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie na školský rok
2018/2019
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie V. Zahorčák.
Z celkového počtu 26 členov bolo na rokovaní prítomných 15 členov komisie, komisia bola
uznášania schopná.
Hlasovanie č.1:
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 35/2017
Prítomní členovia komisie hlasovaním schválili predložený program rokovania školskej
komisie.
K bodu č. 2

Ing. M. Karafová uviedla základné skutočností 4. úpravy rozpočtu v roku 2017
v oblasti bežného a kapitálového rozpočtu KSK. Podrobnejšie informácie v rámci programu
vzdelávanie sa týkali konkrétnych dôvodov úprav bežných a kapitálových výdavkov
a účelmi ich použitia na opravy, údržbu a investičné akcie v školách a v školských
zariadeniach.
Zo strany členov komisie neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 36/2017:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu KSK
v roku 2017.
K bodu č. 3
Na rokovanie školskej komisie bola predložená jedna žiadosť o dotáciu nad 3 300 €
v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
spolu so stanoviskom odboru školstva a navrhovanou výškou dotácie. Žiadateľ JEN&JEN –
aktívny život s postihnutím žiadal na projekt Cesta k vzdelaniu a samostatnosti sumu 4 999,0
eur. Školská komisia sa na svojom rokovaní 24.5.2017 zaoberala uvedenou žiadosťou a
navrhla pre uvedeného žiadateľa sumu 4787,63 €. Na odporúčanie finančnej komisie bol
žiadateľ kontaktovaný na doplnenie žiadosti a bližší popis aktivít projektu. Na základe
uvedeného odbor školstva odporučil prideliť dotáciu vo výške 2 269,0 € na nákup podpornej
technológie Integra Mouse Plus.
V zmysle predloženého návrhu hlasovali prítomní členovia komisie.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní:15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 37/2017:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť poskytnutie dotácie pre
žiadateľa JEN&JEN – aktívny život s postihnutím vo výške 2 269,0 €.
K bodu č. 4
Mgr. K. Rosičová formou prezentácie oboznámila školskú komisiu so správou
o napĺňaní priorít cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok
2016. Správa obsahuje množstvo zaujímavých údajov z verejne dostupných databáz
a poskytuje informáciu o aktuálnom stave vybraných oblastí regionálneho rozvoja
v Košickom kraji.
Zo strany prítomných členov komisie neboli k prekladanému materiálu pripomienky.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní:15
Za:15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 38/2017:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Správu
o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok
2016.

K bodu č. 5
Ing. Š. Kandráč k predkladanému návrhu VZN KSK uviedol, že v zmysle zákona
č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní je povinnosťou KSK do 31.10.2017 formou VZN
určiť počet tried žiakov I. ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia v územnej
pôsobnosti kraja. VZN sa nevzťahuje na osemročné gymnáziá, špeciálne školy a externé
formy štúdia. V stanovených termínoch predkladali riaditelia stredných škôl návrhy na počty
tried pre prijímacie konanie 2017/2018.
Odbor školstva po vykonanom zbere údajov pripravil návrh VZN o určení počtu tried
prvého ročníka na základe zákonom stanovených kritérií a podmienok pre vzdelávanie daných
odborov na školách. Ministerstvom školstva bolo určené smerné číslo 5975 žiakov, pričom
sumár požiadaviek stredných škôl v celom kraji bol 8 839 miest na 334 tried. Návrh VZN je
stanovený na 264 tried pre 6290 žiakov. Prekročenie smerného čísla o 5% je spôsobené
odbormi žiadanými trhom práce a tiež zavádzaním nových odborov. Návrh VZN bol
prerokovaný s jednotlivými školami a inými zriaďovateľmi a v Krajskej rade pre odborné
vzdelávanie.
V rámci pripomienkového konania bolo predložených celkovo 12 pripomienok,
s vyhodnotením ktorých komisiu oboznámila RNDr. V. Juríková. V prípade Súkromnej
strednej odbornej školy DSA v Trebišove riaditeľ uvedenej školy Mgr. M. Tóth navrhol
navýšenie o 1 triedu – 0,5 triedy v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo a 0,5 triedy v študijnom odbore biotechnológia a farmakológia.
Následne komisia hlasovala o akceptovaní vyhodnotenia predložených 11 pripomienok
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 39/2017
Školská komisia súhlasí s vyhodnotením predložených 11 pripomienok .
Školská komisia hlasovala o návrhu riaditeľa súkromnej DSA Trebišov.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 40/2017
Školská komisia súhlasí s navýšením o 1 triedu pre súkromnú školu DSA Trebišov – 0,5
triedy v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a 0,5 triedy
v študijnom odbore biotechnológia a farmakológia.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 15
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Za: 15
Proti:0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 41/2017
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh VZN KSK
o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie
konanie na školský rok 2018/2019 po schválených úpravách.
K bodu č. 6
Vedúci odboru školstva informoval členov školskej komisie o už prebiehajúcich
aktivitách stredných škôl v spolupráci s centrami odborného vzdelávania „Juniverzity“, ktoré
majú za cieľ pomôcť žiakom základných škôl správne sa rozhodnúť pre štúdium na strednej
škole. V termíne 24. - 25.10.2017 sa v priestoroch SOŠ Ostrovského bude konať vzdelávacia
prezentácia stredných škôl „Správna voľba povolania“ v spolupráci s Mestom Košice,
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny a zástupcami zamestnávateľov. Obdobné aktivity
budú prebiehať aj v iných regionálnych mestách. Poslednou aktivitou je „Mesto povolaní“,
ktorá bude celoročne prebiehať v priestoroch nákupného centra Aupark Košice ako
prezentácia jednotlivých stredných škôl a zamestnávateľov.
Predseda školskej komisie sa v závere rokovania poďakoval všetkým členom komisie
za ich aktívnu činnosť v komisii za celé volebné obdobie a odovzdal ďakovné listy predsedu
KSK členom komisie neposlancom.
K bodu č. 7
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie V. Zahorčák rokovanie
komisie ukončil.

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

......................................................
Viliam Zahorčák
predseda komisie
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