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Všeobecne záväzné nariadenie
Žilinského samosprávneho kraja číslo 45/2016 o počte tried prvého ročníka v dennej forme
štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet
spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo
na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018
pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti.
Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) 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, § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
„VZN“).
Článok I
Úvodné ustanovenie
(1) V zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene
a doplnení niektorých zákonov samosprávny kraj po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné
vzdelávanie a prípravu určuje všeobecne záväzným nariadením počet tried prvého ročníka
v dennej forme štúdia pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu (podľa
osobitného predpisu zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov) vo svojej územnej pôsobnosti
pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku.
(2) Účelom tohto VZN je určiť počet tried prvého ročníka dennej formy štúdia stredných škôl
v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet
spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na
jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018.
(3) Toto VZN sa vzťahuje na všetky stredné školy na území Žilinského 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,
s výnimkou škôl resp. odborov uvedených v odseku (4) tohto článku.
(4) Toto VZN sa nevzťahuje na:
policajné stredné odborné školy,
stredné školy požiarnej ochrany,
gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom,
stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
študijné odbory, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na
základe medzinárodnej dohody,
študijné odbory a učebné odbory uvedené v zozname študijných a učebných odborov,
ktorých odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole
na celom území Slovenskej republiky.

VZN č. 45/2016

Žilinský samosprávny kraj

Strana 2

Článok II
Kritéria 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 Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2014 - 2017),
1.2 dodatkom č. 3 k Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách –
„Aktualizácia a konkretizácia cieľov regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania
v Žilinskom samosprávnom kraji pre školský rok 2016/2017“,
1.3 analýzami a prognózami o vývoji trhu práce,
1.4 násobkom predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl určeného
ministerstvom školstva každoročne do 30. júna pre samosprávny kraj (pre Žilinský
samosprávny kraj bolo stanovených 6 350 žiakov),
1.5 kritériami pre určenie počtu tried stanovenými v odseku (2) tohto článku,
1.6 Analýzami nezamestnaných absolventov stredných škôl (Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR, máj 2015),
1.7 Metodickým usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 35/2013
zo dňa 15. júna 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.
(2) Okrem kritérií uvedených v odseku (1) tohto článku ďalšie kritériá pre určenie počtu tried
prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018 sú:
2.1 spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy o duálnom
vzdelávaní,
2.2 spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy
o poskytovaní praktického vyučovania,
2.3 oprávnenie strednej odbornej školy používať označenie centrum odborného vzdelávania
a prípravy,
2.4 percentuálny podiel evidovaných nezamestnaných absolventov na úradoch práce,
sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy v danom
študijnom odbore alebo v danom učebnom odbore,
2.5 výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných
Štátnou školskou inšpekciou,
2.6 výsledky hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky,
2.7 výsledky teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej
zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky,
2.8 výsledky z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledkov
medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád,
2.9 účasť strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných programoch,
2.10 ďalšie kritériá určené samosprávnym krajom.
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(3) Ďalšie kritériá samosprávneho kraja podľa ods. (2) bod 2.10 tohto článku pre určenie počtu
tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018 sú:
3.1 Pre gymnáziá:
1. % podiel prijatých žiakov do 1. ročníka (15.09.2014) vzhľadom na stanovený počet
tried na predchádzajúci školský rok
2. % podiel zapísaných žiakov do 1. ročníka k termínu 01.07.2015
3. % podiel prijatých žiakov do 1. ročníka (15.09.2015) vzhľadom na stanovený počet
tried na predchádzajúci školský rok
4. % umiestnenia absolventov na VŠ v školskom roku 2014/2015
5. Záujem o štúdium v prvom kole 1. termínu prijímacích skúšok
6. Odbornosť vyučovania
7. Spolupráca gymnázia so ZŠ alebo VŠ
8. Publikačná činnosť
9. Laboratóriá
10. Kapacita gymnázia a jeho naplnenosť
11. Súčasti školy - školský internát a školská jedáleň.
3.2 Pre stredné odborné školy:
1. % podiel prijatých žiakov do 1. ročníka (15.09.2014) vzhľadom na stanovený počet
tried na predchádzajúci školský rok
2. % podiel zapísaných žiakov do 1. ročníka k termínu 01.07.2015;
3. % podiel prijatých žiakov do 1. ročníka (15.09.2015) vzhľadom na stanovený počet
tried na predchádzajúci školský rok
4. Odbornosť vyučovania
5. Akreditované a rekvalifikačné kurzy
6. Publikačná činnosť
7. Spolupráca SOŠ so ZŠ alebo VŠ
8. Celkový stav učební teoretického vyučovania
9. Celkový stav učební odborného vyučovania
10. Celkový stav dielní praktického vyučovania
11. Kapacita školy a jej naplnenosť
12. Súčasti školy - školský internát a školská jedáleň
13. Certifikát IES.

Článok III
Určenie počtu tried prvého ročníka pre školský rok 2017/2018
Žilinský samosprávny kraj pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie pre
školský rok 2017/2018 určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé
študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení
na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory tak, ako je
uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN.
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Článok IV
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh počtu tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory
alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé
príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre
stredné školy v územnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pre školský rok 2017/2018 je
uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN a bol prerokovaný v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie
a prípravu v Žilinskom samosprávnom kraji dňa 16. septembra 2016.
(2) Toto VZN schválilo Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja dňa 10. októbra 2016
Uznesením 3/20 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Žilinského
samosprávneho kraja.

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda

.

