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Vec
Petícia – zámer zrušenia Elokovaného pracoviska ako súčasti Spojenej školy, Zimná 96,
Dobšiná a proti preradeniu žiakov elokovaného pracoviska na SOŠ ako organizačná
zložka Spojenej školy, Kollárova 17, Sečovce – oznámenie o vybavení petície
Dňa 15. 12. 2017 bolo predsedovi Košického samosprávneho kraja a vedúcemu
odboru školstva Úradu Košického samoprávneho kraja doručené podanie označené ako
petícia proti zrušeniu Elokovaného pracoviska ako súčasti Spojenej školy, Zimná 96, Dobšiná
a proti preradeniu žiakov elokovaného pracoviska na SOŠ ako organizačná zložka Spojenej
školy, Kollárova 17, Sečovce.
Podanie označené ako petícia spĺňa náležitosti stanovené v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve v znení neskorších predpisov. Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja
prešetril petíciu, zistil skutočný stav veci, jeho súlad s právnymi predpismi a verejným alebo
iným spoločným záujmom.
Na základe uvedeného Vám týmto oznamujeme výsledok vybavenia petície:
Podľa ustanovenia § 18 ods. 2 a ods. 6 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov Ministerstvio školstva, vedy,
výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) ako vecne príslušný správny orgán
vydalo rozhodnutie č. 2017/10646:5-10H0 zo dňa 29. 11.2017, ktorým vyradilo zo siete škôl
a školských zariadení SR Elokované pracovisko, Dargovských hrdinov 71, Sečovce ako
súčasti Spojenej školy, Zimná 96, Dobšiná k 31. 01. 2018. Podľa § 18 ods. 2 zákona
č. 596/2003 Z. z. ministerstvo rozhodlo o zmene v sieti na návrh hlavného školského
inšpektora. Prostredníctvom odboru školstva, Košický samosprávny kraj požiadal listom
číslo: 1167/2018/OSK-719 zo dňa 09.01.2018 ministerstvo o vyznačenie právoplatnosti
predmetného rozhodnutia. Po doručení potvrdenia o právoplatnosti bude zriaďovateľ
postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z..
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K objasneniu skutočného stavu veci uvádzame, že v súvislosti s uvedeným sa na odbore
školstva Úradu Košického samosprávneho kraja konali pracovné rokovania ( 6.11.2017,
7.12.2017, 12.12.2017 a 10. 1.2018), na ktorých riaditeľka školy opakovane deklarovala, že
výchovno-vzdelávací proces žiakov z tohto pracoviska chce aj dobudúcna zabezpečovať
v rámci Spojenej školy v Dobšinej. Riaditeľke školy boli zo strany Košického samosprávneho
kraja ako zriaďovateľa uložené opatrenia, ktoré musí v termínoch predložiť; deklarovať
akým spôsobom bude realizovať teoretické vyučovanie a ako zabezpečí materiálno-technické
a priestorové vybavenie pre praktické vyučovanie v Sečovciach, aby spĺňalo požiadavku
normatívu spracovaného MŠVVaŠ SR pre jednotlivé odbory.
K problematike preradenia žiakov elokovaného pracoviska na SOŠ ako organizačná zložka
Spojenej školy, Kollárova 17, Sečovce uvádzame:
preradenie žiakov vyradeného pracoviska sa nemôže realizovať spontánne ani
nedobrovoľne. Podľa ustanovenia § 35 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor alebo
učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, do ktorej sa žiak hlási. Žiakovi prijatému do
učebného odboru možno povoliť prestup do inej strednej odbornej školy na ten istý učebný
odbor alebo na iný učebný odbor. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného
zástupcu; ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti. V prípade, že niektorý zo
žiakov elokovaného pracoviska prejaví záujem pokračovať v štúdiu vo svojom odbore na inej
strednej škole v zmysle vyššie uvedeného zákonného postupu, umožní sa mu toto štúdium
ukončiť.
Na záver uvádzame, že Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ škôl v Košickom
kraji v súlade s platnou právnou úpravou dbá o to, aby bola všetkým žiakom zabezpečená
kvalitná príprava na budúce povolanie vo všetých učebných odboroch, ktoré sú zaradené do
siete odborov stredných škôl SR.
S pozdravom

Ing. Štefan Kandráč
vedúci odboru školva

