
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie Školstva a športu pri MsZ Krompachy, konaného dňa 24.5.2017 

___________________________________________________________________________ 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie, ktorý privítal všetkých prítomných.  

Prítomní členovia komisie – podľa prezenčnej listiny. 

 

Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom zasadnutia, s ktorým súhlasili 

všetci prítomní členovia. 

 

Program rokovania: 

1. Úvod, privítanie 

2. Informácia o žiadosti z uvoľnenia funkcie riaditeľky školy Mgr. Jany Bucovovej 

3. Informácia o žiadosti z uvoľnenia z členstva rady školy 

4. Informácia o využití priestorov Materskej školy na ul. SNP 

5. Záver 

 

Rokovanie 

 Predseda komisie Školstva a športu p. Igor Jendruch privítal prítomných členov a otvoril 

zasadnutie komisie a požiadal Ing. Jána Znanca o informovaní k bodom programu. 

K bodu 1. 

 Mgr. Jana Bucová písomne požiadala dňa 22.5.2017 o uvoľnenie z funkcie k 30.6.2017. 

Funkčné obdobie jej končilo 31.10.2017. Zriaďovateľ vypísal výberové konanie na funkciu 

riaditeľa ZŠ s MŠ SNP 47, Krompachy s predpokladaným nástupom 1.7.2017. 

K bodu  2.  

 Pani Daniela Stanislavová, ktorá bola členkou Rady školy pri ZŠ Zemanská 2, Krompachy, za 

zriaďovateľa, požiadala o ukončenie členstva rady školy z dôvodu, že jej dcéra ukončuje 

povinnú školskú dochádzku na uvedenej škole. Na zasadaní MsZ bude predložený návrh na 

ukončenie členstva a návrh na delegovanie do rady školy za zriaďovateľa JUDr. Ingrid 

Chudikovú.  

K bodu 3. 

 Priestory pre základné vzdelávanie ZŠ s MŠ sú nepostačujúce, je nárast žiakov, ktorí boli na 

zápise do školy, ako aj vracajúcich sa žiakov zo zahraničia. Vyučovanie v škole prebieha na 

zmeny, okrem prvých ročníkov, ktorým to zákon nepovoľuje.   

Z dôvodu nízkej dochádzky detí do materskej školy (pod 30 %), je návrh prevádzkovať jednu 

triedu detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Zvyšné dve triedy 

využiť na vyučovanie detí, ktoré budú v nultých  ročníkoch ZŠ s MŠ SNP 47. Jednalo by sa 

o dočasné riešenie v školskom roku 2017/2018.  V odkúpenom dome p. Novotnej a na 

pozemku projektant pripravuje niekoľko variant riešení zvýšenia počtu tried na vyučovanie, 

ktoré by mohli byť využívané od školského roku 2018/2019..  



Po odchode niektorých žiakov z 8. triedy, ktorí budú pokračovať ďalej v povinnej školskej 

dochádzke na učilištiach, zostáva v triede na základnej škole v 8. ročníku osem žiakov. 

Riaditeľka ZŠ s MŠ SNP podala návrh, aby zostávajúci 8 žiaci pokračovali v povinnej školskej 

dochádzke v 8. triede na školách na ul. Zemanskej a Maurerovej. Obidve pani riaditeľky k danej 

problematike vyslovili nesúhlasné stanovisko s týmto návrhom, nakoľko majú zlé skúsenosti 

z minulých období, kedy sa žiaci z vyšších ročníkov premiestnili do obidvoch škôl. Podľa ich 

vyjadrení stúpol počet neospravedlnených hodín, vedomostne zaostávali za rovesníkmi, 

učitelia sa často museli vracať k témam, nestíhali  s učivom, čo je na úkor kvality iných žiakov. 

V 9. triede, keď sa uskutočnilo testovanie žiakov - monitor, bol potom problém spätne 

skonsolidovať týchto žiakov, čo malo za následok horšie výsledky testov.  

    So súhlasom zriaďovateľa môže byť v triede nižší počet žiakov ako sú stanovené počty žiakov 

v triedach. 

     Z uvedených dôvodov bude pripravený a predložený na rokovanie MsZ návrh úpravy 

rozpočtu pre ZŠ s MŠ SNP, aby mohol byť zabezpečený vyučovací proces v novom školskom 

roku.  

Komisia predložené informácie zobrala na vedomie. 

Predseda komisie sa poďakoval prítomným členom za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

V Krompachoch dňa 29.5..2017  

 

Zápis vyhotovil: Ing. Ján Znanec 

 


