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1. Úvodné ustanovenia
(1)

V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších
predpisov samosprávny kraj po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné
vzdelávanie a prípravu určuje všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN)
počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo
jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na
jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory
pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy
financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti .

2. Základné ustanovenia
(1)
(2)

(3)

Táto metodika upravuje postup samosprávnych krajov pri uplatňovaní
kompetencie podľa Čl. 1, ods. 1.
Pri uplatňovaní tejto kompetencie, samosprávny kraj
dáva do súladu
vzdelávacie kapacity stredných škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho
kraja s potrebami trhu práce uplatnenými prostredníctvom ÚPSVaR a počtom
žiakov ukončujúcich vzdelávanie na základných školách v územnej pôsobnosti
samosprávneho kraja v súlade so schválenou Regionálnou stratégiou výchovy
a vzdelávania.
Pri uplatňovaní tejto kompetencie, samosprávny kraj
postupuje podľa
harmonogramu procesov (viď. príloha č.1)

3. Vstupy
(1)

Pri uplatňovaní kompetencie podľa Čl. 1, ods. 1 samosprávny kraj vychádza
z dostupných podkladov a štatistických údajov, ktoré sú základnými vstupnými
údajmi pre spracovanie návrhu na počet tried v jednotlivých učebných a
študijných odboroch prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie
v nasledujúcom školskom roku.

(2)

Pri rozhodovaní o počte tried v jednotlivých učebných a študijných odboroch
prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom
roku sa posudzujú predovšetkým tieto kľúčové vstupné údaje:
a) očakávaný počet uchádzačov o štúdium na strednej škole t.j. počet žiakov,
ktorí ukončia štúdium na ZŠ v príslušnom školskom roku na základnej škole v
územnej pôsobnosti samosprávneho kraja, pri zohľadnení ďalších faktorov (viď.
príloha č.2 bod 1) ovplyvňujúcich počet žiakov, ktorí nastúpia do 1. ročníka SŠ,
b) vzdelávacie kapacity stredných škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho
kraja (viď. príloha č.2 bod 2)
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c) požiadavky trhu práce vychádzajúce z analýz a prognóz o vývoji trhu práce v
územnej pôsobnosti samosprávneho kraja pri zohľadnení celospoločenských
požiadaviek
(3)

Pri rozhodovaní o počte tried v jednotlivých učebných a študijných odboroch
prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom
roku sa posudzujú aj ďalšie vstupy ovplyvňujúce tento proces:
a) Pri analýze a prognóze o vývoji trhu práce v jednotlivých regiónoch so
zohľadnením celospoločenských požiadaviek:
potreby trhu práce na najbližších 5 rokov spracované podľa jednotlivých
skupín študijných a učebných odborov
o uplatniteľnosť absolventov v odbore, v ktorom vyštudovali
o študijné a učebné odbory nad rozsah potrieb trhu práce v jednotlivých
regiónoch so zohľadnením celospoločenských požiadaviek (% vyjadrenie)
o študijné a učebné odbory žiadané pre potreby trhu práce v jednotlivých
regiónoch so zohľadnením celospoločenských požiadaviek
(%
vyjadrenie)
Pri určovaní stredných škôl, ktoré budú poskytovať odborné vzdelávanie a
prípravu v jednotlivých učebných a študijných odboroch sa posudzujú najmä
tieto vstupy:
a) regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách.
b) vývoj počtu žiakov, ktorí ukončia dochádzku na základnej škole v územnej
pôsobnosti samosprávneho kraja pri zohľadnení medzikrajových presunov
uchádzačov o štúdium na strednej škole.
c) kvalitatívne predpoklady škôl pre vzdelávanie v konkrétnych odboroch
vzdelávania určené na základe uplatnenia kritérií podľa § 4 ods. 2 písm. c)
bodov 1 - 9 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o
zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (viď. príloha
č. 3)
d) hodnotenia absolventov školy zamestnávateľmi
e) počet prijatých žiakov do 1. ročníka k 01.07. príslušného školského roku a
počet žiakov prvých ročníkov k 15.09. príslušného školského roku, za posledné
3 roky
f)návrh riaditeľov škôl ( zriaďovateľov) na počet žiakov v učebných a študijných
odboroch pre prijímacie konanie.1
g) ponuka akreditovaných rekvalifikačných kurzov schválených MŠVVaŠ SR
pre potreby celoživotného vzdelávania.
o

(4)

4. Proces rozhodovania
(1)

V procese rozhodovania sa uplatňuje nasledovný postup:
a) nastavenie pomeru medzi všeobecným a odborným vzdelávaním.

zmysle § 65 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z .z. riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej
rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať
do tried prvého ročníka
1v
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b) spracovanie požiadaviek trhu práce do prehľadu podľa skupín odborov,
učebných a študijných odborov.
c)prerokovanie potrieb trhu práce v KR pre OVP
d) zverejnenie potrieb trhu práce s identifikáciou odborov na webovej stránke
samosprávneho kraja.
e) spracovanie návrhu na počty tried 1. ročníkov v učebných a študijných
odboroch pre prijímacie konanie.
f) nastavenie koeficientu prepočtu požiadaviek trhu práce pre prijímacie konanie
do I. ročníka.
g) komparácia prepočítaných potrieb trhu práce z uchádzačov o štúdium na
SOŠ zistených v územnej pôsobnosti VUC s prepočítanými potrebami trhu
práce v rámci Slovenskej republiky a stanovenie alternatívnych postupov pri
určovaní počtu tried v učebných a študijných odboroch pre jednotlivé učebné a
študijne odbory ak:
potreby trhu práce sú vyššie ako počet žiakov uchádzajúcich sa o štúdium
na SŠ.
o potreby trhu práce sú vyššie ako vzdelávacie kapacity SŠ.
o potreby trhu práce sú nižšie ako počet žiakov uchádzajúcich sa o štúdium
na SŠ.
o potreby trhu práce sú nižšie ako vzdelávacie kapacity SŠ.
h) príprava podkladov pre VZN:
o

spracovanie prehľadu vývoja štatistických údajov podľa odborov a škôl (viď.
príloha č. 4 a 5)
o spracovanie návrhu počtu tried v učebných a študijných odboroch pre
prijímacie konanie podľa škôl v územnej pôsobnosti VUC (viď. príloha č. 6)
o spracovanie návrhu počtu tried v učebných a študijných odboroch pre
prijímacie konanie podľa skupín odborov a študijných a učebných odborov
v územnej pôsobnosti VUC (viď. príloha č. 7)
o prerokovanie a schválenie návrhu VZN v KR pre OVP
o prerokovanie a schválenie návrhu VZN v komisiách zastupiteľstva
samosprávneho kraja
i) spracovanie VZN o počte tried v učebných a študijných odboroch v
jednotlivých učebných a študijných odboroch pre SOŠ v územnej pôsobnosti
VUC
o

j) verejné pripomienkové konanie k VZN najmenej 15 dní pred zasadnutím
zastupiteľstva
k) spracovanie pripomienok z verejného pripomienkového konania
l) prerokovanie a schválenie VZN o počte tried v jednotlivých učebných a
študijných odboroch prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie
v nasledujúcom školskom roku v zastupiteľstve VUC
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5. Výstupy

1)

VZN o počte tried v jednotlivých učebných a študijných odboroch prvého
ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku
schváli zastupiteľstvo samosprávneho kraja najneskôr do 31. októbra v roku
predchádzajúcom nasledujúcemu školskému roku (viď. príloha č. 8).

2)

Vyhodnotenie výsledkov určovania počtu tried 1. ročníka pre príslušný školský
rok v súhrnnom prehľade podľa vývoja štatistických údajov, podľa druhov škôl,
podľa skupín odborov a podľa jednotlivých učebných a študijných odborov

6. Účinnosť
Metodika nadobúda účinnosť 01.01.2015 .
Zoznam príloh
Príloha č. 1:Harmonogram procesov pre rozpis výkonov a prijímacie konanie na SŠ
Príloha č. 2: Faktory ovplyvňujúce nastavovanie vzdelávacích kapacít SŠ určovanie
očakávaného počtu uchádzačov o štúdium na strednej škole a nastavovanie
vzdelávacích kapacít SŠ pre príslušný školský rok
Príloha č. 3: Vzor tabuľky pre vyhodnotenie škôl, v ktorých sa vyučuje vybraný
študijný/učebný odbor s údajmi, ktoré školy dosiahli po vyplnení formulára za jednotlivé
vybrané sledované oblasti.
Príloha č. 4: Prehľad o určovaní plánu výkonov pre školský rok x / x+1 podľa odborov
a škôl
Príloha č. 5: Súhrnný prehľad o určovaní plánu výkonov SŠ pre školský rok x / x+1
Príloha č. 6: Prehľad o počte tried v učebných a študijných odboroch pre prijímacie
konanie podľa škôl v územnej pôsobnosti VUC
Príloha č. 7: Prehľad o počte tried v učebných a študijných odboroch pre prijímacie
konanie podľa skupín odborov a študijných a učebných odborov v územnej pôsobnosti
VUC
Príloha č. 8: Vzorová štruktúra Všeobecného záväzného nariadenia samosprávneho
kraja o počte tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo
jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na
jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre
prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy financované zo
štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom
roku .......................
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Príloha č. 1
Harmonogram procesov pre rozpis počtu tried 1. ročníka a prijímacie konanie na SŠ

Podľa predpisu
Rok

Termín

Úkon

Kto

Komu
§

X-1

ods.

pís.

zber dát pre spracovanie požiadaviek trhu práce
požiadavky trhu práce podľa povolaní (NSP)
do
30.04

požiadavky trhu práce podľa sústavy študijných a
učebných odborov

do
25.05.

prerokovanie potrieb trhu práce v KR pre OVP

do
30.05.

zverejnenie potrieb trhu práce s identifikáciou
odborov

VUC

R SŠ,
verejnosť

do
15.06

návrh počtu tried prvého ročníka v členení na
jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné
odbory pre prijímacie konanie v nasledujúcom
školskom roku

R SŠ

zriaďovateľ

do
30.06.

schválenie návrhov počtu tried prvého ročníka v
členení na jednotlivé študijné odbory alebo
jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie v
nasledujúcom školskom roku

zriaďovateľ

do
30.06.

predloženie počtu tried prvého ročníka v členení na zriaďovateľ
jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné
odbory pre prijímacie konanie v nasledujúcom
školskom roku na samosprávny kraj

do
30.08.

UPSVaR

KR pre OVP

príprava podkladov pre VZN

VÚC

spracovanie návrhov počtu tried prvého ročníka v
členení na jednotlivé študijné odbory alebo
jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie v
nasledujúcom školskom roku

VUC

schvaľovanie návrhu počtu tried prvého ročníka v
členení na jednotlivé študijné odbory alebo
jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie v
nasledujúcom školskom roku

komisia
školstva

schvaľovanie návrhu počtu tried prvého ročníka v
členení na jednotlivé študijné odbory alebo
jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie v
nasledujúcom školskom roku

KR pre OVP

8

VUC

64

19

VÚC

64

2

2

245/2008

d)
e)

2

596/2003

245/2008

VZN na pripomienkovanie na web sídle - najmenej
15 dní pred zasadnutím zastupiteľstva

VUC

komisia
školstva

spracovanie pripomienok

X

verejnosť

do
15.09

rozhodnutie o počte tried a počte žiakov I. ročníka
osemročného gymnázia

orgán
miestnej
štátnej
správy

64

4

245/2008

do
30.09.

rozhodnutie o návrhu počtu tried prvého ročníka v
členení na jednotlivé študijné odbory alebo
jednotlivé učebné odbory SŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy

orgán
miestnej
štátnej
správy

64

3

245/2008

do
31.10.

VZN o počte tried prvého ročníka v členení na
jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné
odbory pre nasledujúci školský rok

VUC

SŠ

2 c)

324/2012

do
31.10.

Zverejniť informáciu o plánoch výkonov podľa
jednotlivých odborov na www.svs.edu.sk

CVTI ŠVS

pre ZŠ,
verejnosť

do
15.10.

64

1

245/2008

určenie predmetov pre prijímacie konanie
65

1 a)

245/2008

MŠVVaŠ

4

do
01.02.

po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa R SŠ
určiť počet žiakov, ktorých možno prijať do tried I.
ročníka a termíny prijímacích skúšok - pre talentové
skúšky overenie špeciálnych schopností, zručností
alebo nadania

do
20.02.

podanie prihlášky na odbory vyžadujúce talentové
skúšky

uchádzač

R ZŠ

63

2

245/2008

do
28.02.

odoslanie prihlášky na SŠ vyžadujúce talentové
skúšky

R ZŠ

SŠ

63

2 a)

245/2008

do
31.03.

po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa
určiť počet žiakov, ktorých možno prijať do tried I.
ročníka a termíny prijímacích skúšok - pre ostatné
odbory

R SŠ

65

1 b)

245/2008

do
10.04.

podanie prihlášky na ostatné odbory

do
20.04.

odoslanie prihlášky na SŠ pre ostatné odbory

do
30.04.

do
10.07.

spracovanie prehľadu záujmu žiakov ZŠ o štúdium
podľa odborov a škôl k 20.04.
(www.http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx)
spracovanie prehľadu o počte zapísaných žiakov
podľa odborov a škôl k 01.07.
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uchádzač

R ZŠ

63

2

245/2008

R ZŠ

SŠ

63

2 b)

245/2008

VUC
ŠVS

ŠVŠ

VUC

do
30.09.
do
30.11.

spracovanie prehľadu o skutočnom počte žiakov I.
ročníka podľa odborov a škôl k 15.09.
spracovanie vyhodnotenia výsledkov určovania
počtu tried 1. ročníka pre príslušný školský rok v
súhrnnom prehľade podľa skupín učebných a
študijných odborov
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ŠVS

VUC

VUC

MŠVVaŠ

Príloha č.2
Faktory ovplyvňujúce nastavovanie vzdelávacích kapacít SŠ určovanie
očakávaného počtu uchádzačov o štúdium na strednej škole a nastavovanie
vzdelávacích kapacít SŠ pre príslušný školský rok

1) Určovanie očakávaného počtu uchádzačov o štúdium na strednej škole pre
príslušný školský rok:

- počet žiakov 8. ročníka ZŠ v územnej pôsobnosti VUC k 15.09.v školskom roku,
ktorý sa ukončí v roku schválenia VZN - (XX)
- očakávaný počet iných záujemcov o štúdium na SŠ napr. zanechali štúdium na inej
SŠ a opätovne sa uchádzajú o štúdium na SŠ, medzikrajové presuny (štatistické
zistenia v rámci VUC) - (% z XX)
Maximálny očakávaný počet žiakov, ktorí v príslušnom školskom roku nastúpia do 1.
ročníka SŠ v územnej pôsobnosti VUC môže byť:

OPŽ = XX + % z XX

2) Nastavovanie vzdelávacích kapacít

a) Celkové vzdelávacie kapacity stredných škôl:

Dlhodobé:
na 15 rokov - demografický vývoj populácie od 0 do 15 rokov
Strednodobé:
0 - 9 rokov - počet žiakov na ZŠ v 1. až 9. ročníku

Krátkodobé:
0 až 5 rokov - počet žiakov študujúcich na SŠ

b) Určenie pomeru medzi všeobecným vzdelávaním (gymnáziá) a odborným
vzdelávaním (stredné odborné školy a konzervatóriá)
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- podľa "Národného programu výchovy a vzdelávania v SR - MILÉNIUM" sa očakáva,
že na gymnáziách bude študovať 25 až 30% žiakov príslušného populačného ročníka
a v stredoškolskom odbornom vzdelávaní v bude študovať 70 až 75% žiakov
príslušného populačného ročníka

c) Určenie percentuálneho podielu počtu tried (žiakov) v odbornom vzdelávaní
podľa jednotlivých skupín odborov

- spracované podľa dodatočnej potreby zamestnancov so stredoškolským vzdelaním
pre príslušný rok na základe potrieb trhu práce
- predpokladá sa, že v súlade s §33 ods. 1 zákona 245 / 2008 Z.z. (školský zákon) sa
zriaďujú triedy s maximálnym počtom žiakov 31
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Príloha č. 3
Vzor tabuľky pre vyhodnotenie škôl, v ktorých sa vyučuje vybraný študijný/učebný odbor s údajmi, ktoré školy dosiahli po vyplnení
formulára za jednotlivé vybrané sledované oblasti.
Učebný / študijný odbor:

-150
5

25 15

15

25

395
5

10

6

0

138

15

10%

0

0

-10

-5
2.

ab

245

40

50%

15

5

15
3.

cd

485

50

30%

9

3

3

V. Výsledky inšpekcie

Celkovo

Priestorové
podmienky
Mat.-tech.
podmienky
Personálne
podmienky
Uplatniteľnosť
absolventov

Priemerná naplnenosť

Vzdelávacia kapacita školy

Počet žiakov
školy posudzovaného
odboru

125

7

xy

Celkové hodnotenie
posudzovaného odboru

IV. Súťaže

-5
1.

VI. Projekty

III. Ukončovanie štúdia

-5

Počet žiakov školy
denného štúdia

Zabezpečenie výchovy

Celkové hodnotenie
posudzovaného odboru

Hodnotenie VI.

Hodnotenie V.
Hodnotenie IV.
Hodnotenie III.

Celkovo

Priestorové
podmienky
Mat.-tech.
podmienky
Personálne
podmienky

Uplatniteľnosť absolventov v
odbore
Priemerná naplnenosť
v odbore
Vzdelávacia kapacita
v odbore
Počet žiakov
školy odboru

P. č.

Názov
Kód

13

a vzdelávania

-5

Názov školy

P. č.

Učebný / študijný odbor

-15

Zabezpečenie výchovy a vzdelávania II.

Vzor tabuľky prehľadu o vybranej škole za jednotlivé študijné/učebné odbory
Názov školy:

1.

xy

10

10%

0

0

-10

-5

2.

ab

80

90%

15

5

15

3.

cd

70

75%

9

3

3

14

-15

-5

-5

-5

-150

5

25 15

15

25

395

5

10

6

0

138

7

Príloha č. 4

Prehľad o určovaní plánu výkonov pre školský rok x / x+1 podľa odborov a škôl(vzor)
Plánovanie výkonov
Sieť škôl a odborov v územnej pôsobnosti
Prijímanie pre školský rok x/x+1
Kalendárny rok x-1
Potreby trhu práce
P.č.

Kód odboru /
kód školy

Názov odboru / názov školy

Jazyk

Skupina odborov

Odbor

22 Hutníctvo

Ʃ

23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I

Ʃ

1 2381M

strojárstvo

654501 Spojená škola-SPŠ, Kysucké Nové Mesto

2 2387M

mechatronika

Podľa
ÚPSVaR

Schválené
KR OVP

Stav k
30.04.

Stav k
31.05.

3

4

Ʃ
S

Ʃ

15

Návrh plánu školy
Počet
tried

Počet
žiakov

Kalendárny rok x
Schválený plán z VUC
Počet
tried

Počet
žiakov

Stav k 30.06.

Stav k 31.10.

5

7

6

8

Skutočnosť
Záujem
žiakov ZŠ
o odbor *

Počet
zapísaných
žiakov

Stav k
20.04.

Stav k
01.07.

9

10

Počet
tried

Počet
žiakov

Stav k 15.09.
11

12

654501 Spojená škola-SPŠ, Kysucké Nové Mesto

S

654502 Stredná priemysel.škola, Martin

S

654503 Spojená škola-SPŠ, Tvrdošín

S

24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II
1 2411K

mechanik nastavovač

Ʃ
Ʃ

653003 Súkromná SOŠ, Dolný Kubín

S

653201 SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto

S

653202 Spoj. šk- org.zl SOŠ stro, Martin

S

658101 SOŠ technická, Čadca

S

658103 SOŠ technická, Námestovo

S

658201 SOŠ polytechnická, Dolný Kubín

S

2 2412K

mechanik číslicovo riadených strojov

653202 Spoj. šk- org.zl SOŠ stro, Martin

Ʃ
S

.
.
16

.
.
.

17

Príloha č. 5
Súhrnný prehľad o určovaní plánu výkonov SŠ pre školský rok x / x+1
Plánovanie výkonov
Sieť škôl a odborov v územnej pôsobnosti
Prijímanie pre školský rok x/x+1
Kalendárny rok x-1

Skupina odborov

Potreby trhu práce

Názov skupiny odborov

1

2

21

Baníctvo, geológia a geotechnika

22

Hutníctvo

23

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I

24

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

26

Elektrotechnika

27

Technická chémia silikátov

28

Technická a aplikovaná chémia

29

Potravinárstvo

Podľa
ÚPSVaR

Schválené
KR OVP

Stav k
30.04.

Stav k
31.05.

3

4

18

Návrh plánu školy
Počet
tried

Počet
žiakov

Stav k 30.06.
5

6

Kalendárny rok x
Schválený plán z
VUC
Počet
tried

Počet
žiakov

Stav k 31.10.
7

8

Záujem
žiakov ZŠ
o odbor *

Počet
zapísaných
žiakov

Stav k
20.04.

Stav k
01.07.

9

10

Skutočnosť
Počet
tried

Počet
žiakov

Stav k 15.09.
11

12

31

Textil a odevníctvo

32

spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvy

33

Spracúvanie dreva

34

Polygrafia a médiá

36

Stavebníctvo, geodézia a kartografia

37

Doprava, pošty a telekomunikácia

39

špeciálne technické odbory

42

Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I

43

Veterinárske vedy

45

Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II

53

Zdravotnícke odbory vzdelávania na SZŠ

63

Ekonomika a organizácia, obchod a služby I

64

Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

68

Právne vedy

72

Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie

76

Učiteľstvo

79

Gymnázium

82

Umenie a umeleckoremeselná tvorba I

85

Umenie a umeleckoremeselná tvorba II
19

92

Bezpečnostné služby

Spolu za VUC

Príloha č. 6

Počet tried 1. ročníka v členení na jednotlivé študijné a učebné odbory určený stredným školám
v územnej
pôsobnosti ................................... samosprávneho kraja pre prijímacie konanie
v školskom roku 2015/2016

Prehľad podľa škôl v územnej pôsobnosti ...................... samosprávneho kraja

P.č.

Názov školy a adresa školy

1. Gymnázium, ........

Kód odboru

Počet
tried
určený
VZN

Názov študijného odboru / učebného odboru

7902 J

gymnázium
Spolu:

2. Gymnázium, ...........

7902 J

gymnázium
20

Celkom gymnáziá za VUC

3. Obchodná akadémia, .........

6317 M

obchodná akadémia

6317 M 74

obchodná akadémia - bilingválne vzdelávanie (anglický jazyk)

6317 M 74

obchodná akadémia - bilingválne vzdelávanie (nemecký jazyk)
Spolu:

4. Stredná odborná škola, ........

2464 H

strojný mechanik

2487 H 01

autoopravár - mechanik

2487 H 02

autoopravár - elektrikár

2683 H 11

elektromechanik - silnoprúdová technika

3678 H

inštalatér

2433 H

obrábač kovov

2426 K

programátor obrábacích a zváracích strojov

2411 K

mechanik nastavovač

2413 K

mechanik strojov a zariadení

2697 K

mechanik elektrotechnik

3658 K

mechanik stavebnoinštalačných zariadení
Spolu:
Celkom stredné odborné školy za VUC:
21

3. Konzervatórium, .........

Spolu:

3. Tanečné konzervatórium, .........

Spolu:
.
.
.
Celkom konzervatóriá za VUC:
Celkom stredné školy za VUC:

22

Príloha č. 7

Počet tried 1. ročníka v členení na jednotlivé študijné a učebné odbory určený stredným odborným školám v územnej
pôsobnosti ....................... samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2015 / 2016

Kód
odboru /
kód školy

Názov odboru / názov školy

Jazyk / súčet

Por. Číslo

Skupina odborov

Prehľad podľa študijných a učebných odborov

22 Hutníctvo

Ʃ

23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I

Ʃ

1 2381M

strojárstvo

Ʃ

654501 Stredná priemyselná škola, ......

S

23

Potreby trhu práce
Počet
žiakov

Prepočítané
na počet
tried

Počet tried
určený VZN

Percento

2 2387M

mechatronika

Ʃ

654501 Spojená škola, .......

S

654502 Stredná priemysel.škola, .........

S

654503 Stredná priemyselná škola strojnícka, ..

S

24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II
1 2411K

Ʃ

mechanik nastavovač

Ʃ

653003 Súkromná SOŠ, ........

S

653201 SOŠ strojnícka, .........

S

653202 Spojená škola, .......

S

658101 SOŠ technická, ........

S

658201 SOŠ polytechnická, ...........

S

2 2412K

mechanik číslicovo riadených strojov

Ʃ

653202 Stredná odborná škola, ....

S

.
.
24

.
.
Celkom za VUC:

25
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Príloha č. 8

Vzorová štruktúra VZN
Všeobecne záväzné nariadenie
........................ samosprávneho kraja číslo ..... / ........... o počte tried prvého
ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory
a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné
odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie
v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy financované zo štátneho
rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku
....................... .

........................ samosprávny kraj podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“).

Článok I
Úvodné ustanovenie
(1) V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
samosprávny kraj po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu
určuje všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) najneskôr do 31. októbra
počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé
učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé
príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie
26
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konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy financované zo štátneho
rozpočtu.
(2) Účelom tohto VZN je určiť počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné
odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka
v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné
odbory pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku.
(3) Toto VZN sa vzťahuje na všetky stredné školy na území samosprávneho kraja
financované podľa § 4, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov;
nevzťahuje sa na gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom v jeho územnej
pôsobnosti a na stredné školy v jeho územnej pôsobnosti, ktorých zriaďovateľom je
okresný úrad v sídle kraja.

Článok II
Kritériá na určenie počtu tried prvého ročníka stredných škôl

(1) Pri uplatnení kompetencie podľa čl. I odsek (1) tohto VZN samosprávny kraj
postupuje v súlade s
1.1 regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných školách (Regionálna
stratégia
výchovy a vzdelávania v .................... samosprávnom kraji na roky .................),
1.2 analýzami a prognózami o vývoji trhu práce (Kvalifikovaný odhad potrieb trhu
práce),
1.3 kritériami pre určenie počtu tried stanovenými v odseku (2) tohto článku,
1.4 Metodickým usmernením č. 35/2013na uplatňovanie kritérií pri určovaní počtu tried
prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné
odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné
študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie
v nasledujúcom školskom roku.
(2) Východiská pre určenie počtu tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie
konanie v školskom roku ............... sú:
2.1 počet žiakov, ktorí ukončia 9. ročník ZŠ v územnej pôsobnosti samosprávneho
kraja v príslušnom školskom roku
27
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2.2 percentuálny podiel žiakov, ktorí v uplynulých rokoch nastúpili do 1. ročníka SŠ v
inom samosprávnom kraji
2.2 percentuálny podiel žiakov, ktorí v uplynulých rokoch nastúpili do 1. ročníka SŠ z
iného samosprávneho kraja
2.3 percentuálny podiel žiakov, ktorí v uplynulých rokoch nenastúpili do 1. ročníka SŠ
z 9. ročníka ZŠ
(3) Kritériá pre určenie počtu tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie
v školskom roku ............. sú:
3.1 percentuálny podiel evidovaných nezamestnaných absolventov na úradoch práce,
sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy v danom
študijnom odbore alebo učebnom odbore,
3.2 materiálno-technické a priestorové zabezpečenie strednej školy,
3.3 výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných
Štátnou školskou inšpekciou,
3.4 výsledky hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej
časti maturitnej skúšky,
3.5 výsledky teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti
odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky,
3.6 percentuálny podiel prijatých žiakov do 1. ročníka vzhľadom na stanovený počet
tried
na predchádzajúci školský rok,
3.7 personálne zabezpečenie školy,
3.8 výsledky z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledky
medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád,
3.9 účasť strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných
programoch.
(4) Vyhodnotenie podkladov uvedených v odseku (1) a (2) tohto článku samosprávny
kraj vykoná podľa Metodického usmernenia č. 35/2013 na uplatňovanie kritérií pri
určovaní počtu tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo
jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na
jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre
prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku vydanom Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. júna 2013.

28

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

Článok III
(1) Určenie počtu tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo
jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na
jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre
prijímacie konanie pre školský rok ............. .
(2) Počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé
učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé
príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie
konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy v územnej pôsobnosti
........................ samosprávneho kraja v školskom roku ................ je uvedený v prílohe
č. 1 tohto VZN.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh počtu tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo
jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na
jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre
prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy v územnej
pôsobnosti ................ samosprávneho kraja v školskom roku ............. uvedený
v prílohe č. 1 tohto VZN bol prerokovaný v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie
a prípravu v ..................... samosprávnom kraji dňa .............
(2) Toto VZN schválilo Zastupiteľstvo ................. samosprávneho kraja dňa ........
Uznesením
č. ....... nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej
tabuli ............... samosprávneho kraja.
(3) Toto VZN je platné do 31. augusta ........ .

V .................... dňa ....................

...................................
predseda VUC
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Príloha č. 1:Počet tried 1. ročníka v členení na jednotlivé študijné a učebné odbory určený stredným
školám v územnej pôsobnosti ................................... samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v
školskom roku ........... .Prehľad podľa škôl v územnej pôsobnosti ...................... samosprávneho kraja.
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