Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
Číslo:
Vybavuje:

24.1.2019
527/2019/OSK-3354
email:
maria.kokardova@vucke.sk
telefón: 055/72 68 264

POZVÁNKA
V zmysle § 20 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov zvolávam 6. rokovanie Školskej komisie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

dňa 6.2.2019 (streda ) o 12.30 hod.
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1 v Košiciach,
v zasadačke č. 242 (1. poschodie).
NÁVRH PROGRAMU

Bod č. 1 Otvorenie
Bod č.2 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK za rok 2018
Bod č. 3 Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického samosprávneho kraja na rok 2019
Bod č. 4 Informatívna správa o procesoch súvisiacich s vyradením elokovaného pracoviska
v Sečovciach zo siete škôl a školských zariadení SR Mgr. Peter Bačkovský
poverený riadením odboru školstva – pozn. materiál bude predložený 3 dni pred
Školskou komisiou
Bod č. 5 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK v rámci OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, špecifický cieľ 1.1.1
– Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť
výsledky a kompetencie detí a žiakov
Bod č. 6 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 483/2017 a č. 94/2018 s názvom:
Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK v rámci IROP, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším

verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných
odborných škôl na praktickom vyučovaní
Bod. č. 7 Plán úloh na I. polrok 2019 – úlohy odsúhlasené členmi školskej komisie
1. Vyjadrovať sa k materiálom predkladaným na zasadnutie Zastupiteľstva KSK
a zaujímať k nim stanoviská
2. Vyjadrovať stanoviská k návrhom zmien v sieti škôl a školských zariadení, podľa
potreby spolupracovať so školami, školskými radami
3. Informovať o výstupoch z regionálnej platformy o potrebách žiakov prvých ročníkov
pre školský rok 2020/21 z hľadiska potrieb trhu práce
4. Informovať o príprave harmonogramu koncepčných materiálov odboru školstva Úradu
KSK pre školský rok – priebežne
5. Informovať priebežne o plánovaných zmenách v sieti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 8 Rôzne
Bod. č. 9 Záver
V prílohe si dovoľujeme zaslať aj link na vonkajší web, kde budú priebežne
zverejňované materiály pre poslancov a neposlancov:
Aplikácia Digitálne Zastupiteľstvo: https://dz2be.vucke.sk/
Prostredie SharePoint: https://portal.vucke.sk/komisie/ (členené podľa číslovania bodov z
návrhu programu 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja)

S pozdravom

....................................................
Ing. Mária Kokardová
tajomník komisie

......................................................
PhDr. Marek Čižmár
predseda komisie

