Obecná školská rada v Moldave nad Bodvou
Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecnej školskej rady v Moldave nad Bodvou
dátum konania:
čas konania:
miesto konania:
Prítomní:

08. 07. 2019
10,00 h.
Mestský úrad, Školská 2, Moldava nad Bodvou

podľa prezenčnej listiny

Program:
1)
Otvorenie
2)
Príprava školského roka 2019/2020 (informácia o počte zapísaných detí a žiakov)
3)
Zabezpečenie stredného všeobecného a odborného vzdelávania na území mesta –
aktuálna situácia, návrhy na riešenie
4)
Rôzne
5)
Návrh uznesenia a záver
1. Otvorenie
Predsedníčka obecnej školskej rady (OŠR) PaedDr. Liszkaiová otvorila zasadnutie OŠR,
privítala prítomných členov a prednostku MsÚ PaedDr. K.Vranaiovú PhD. Skonštatovala, že
zasadnutia sa zúčastňuje 7 členov, čo je nadpolovičná väčšina a OŠR je uznášania schopná.
Následne dala hlasovať o programe, ktorý členovia obdržali v pozvánke. Program bol
jednohlasne schválený.
2.

Príprava školského roka 2019/2020

Informáciu o počte zapísaných detí a žiakov pre školský rok 2019/2020 členovia OŠR
obdržali v tabuľkovej forme (v prílohe). Komentár podala Mgr. Volková, ktorá odpovedala na
otázky členov:
p.Krušinský – ako sa myslí 2a1/2 triedy = jedna trieda má len poldennú prevádzku;
J.Liszkaiová - počet neprijatých detí = jedná sa o deti do 3 rokov, ktorých rodičia netrvajú na
prijatí do MŠ tento rok a nemajú záujem zapísať deti do inej MŠ, počkajú na ďalší šk.rok.
Doplňujúcu informáciu o personálnom zabezpečení MŠ v šk.roku 2019/2020 podala
prednostka MsÚ – zrušením jednej triedy v MŠ Severná sa dočasne presúvajú 2 učiteľky do
MŠ Krátka a MŠ Hviezdoslavova za kolegyne odchádzajúce do dôchodku. Uviedla, že mesto
má zámer zriadiť v budúcnosti špeciálnu triedu v MŠ.
3.

Zabezpečenie stredného všeobecného a odborného vzdelávania na území mesta

Predsedníčka OŠR PaedDr. Liszkaiová vyzvala prednostku MsÚ PaedDr. K.Vranaiovú PhD.
a RNDr. Z.Borovskú – riaditeľku Gymnázia Š.Moysesa, aby priblížili prítomným situáciu
v strednom školstve na území mesta Moldava nad Bodvou.
RNDr. Z.Borovská – podrobne informovala o postupe zriaďovateľa (VÚC) pri určovaní
počtov tried gymnázií a osemročných gymnázií na území kraja. Na základe smerných čísel
z MŠVVaŠ VÚC pozastavil otvorenie prvých tried osemročného gymnázia v GŠM. V okrese
Košice-okolie tak nebude otvorená ani jedna trieda osemročného gymnázia.
Do prvého ročníka riadneho gymnázia sa na rok 2019/2020 síce prihlásilo 16 žiakov, zapísali
sa len 8. Pre otvorenie triedy je daná zákonná podmienka mať zapísaných 9 žiakov. Napriek
tomu riaditeľka bude žiadať výnimku osobitného zreteľa, medzi zapísanými žiakmi je i žiak
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so zdravotným postihnutím. Pokiaľ ale výnimka nebude udelená, v roku 2019/2020 sa
neotvorí žiadna prvá trieda, zapísaní žiaci budú nútení dochádzať do gymnázia v Košiciach.
Riaditeľka vyjadrila presvedčenie, že škola dáva kredit mestu a pokiaľ si mesto chce udržať
intelektuálnu úroveň, je nevyhnutné, aby tu pôsobilo gymnázium. Výsledky Gymnázia
Š.Moysesa sú porovnateľné s výsledkami košických gymnázií ako napr. G-Alejová, či GTrebišovská. V prípade, že gymnázium v Moldave n/B zanikne, zanikne i Štátna jazyková
škola, ktorá je súčasťou gymnázia a má cca 130 poslucháčov.
Je potrebné sa zamyslieť nad otázkou, či chceme v Moldave nad Bodvou gymnázium, či
budeme schopní naplniť počty na otvorenie prvých tried. Gymnázium chce pokračovať
v projekte a aktivitách spolupráce žiakov gymnázia a základných škôl s cieľom propagácie
moldavského gymnázia, no je tu potrebná i aktívna práca s rodičmi žiakov. V tom sa pani
riaditeľka spolieha na vedenia i učiteľov základných škôl.
PaedDr. K.Vranaiová PhD. – prezentovala jednoznačné stanovisko mesta o zachovanie
gymnázia. Potvrdila, že podrobná informácia p.Borovskej na zasadnutí OŠR je oficiálnym
impulzom pre hľadanie riešenia zo strany mesta.
Podľa platnej legislatívy môže byť zriaďovateľom základných škôl obec, zriaďovateľom
stredných škôl VÚC. Existujúcim riešením by bolo zriadenie spojenej školy ZŠ a G. Je
potrebné o tejto možnosti jednať so zainteresovanými a to na základe stanoviska OŠR.
Prednostka vyzvala školy k prijatiu jednotnej filozofie ohľadne podpory talentovaných detí
a ich usmernenia pre štúdium na osemročnom gymnáziu.
Členovia OŠR sa v diskusii všeobecne postavili za podporu existencie gymnázia v meste.
4.

Rôzne

V rôznom neodzneli žiadne príspevky.
5.

Návrh uznesenia a záver

Uznesenie 1/4/2017-2021
Obecná školská rada v Moldave nad Bodvou berie na vedomie informáciu o počte
zapísaných detí a žiakov do MŠ, ZŠ a SŠ v meste Moldava nad Bodvou pre školský rok
2019/2020 bez pripomienok.
Uznesenie 2/4/2017-2021
Obecná školská rada v Moldave nad Bodvou berie na vedomie informáciu o Zabezpečení
stredného všeobecného a odborného vzdelávania na území mesta, vyjadruje podporu pre
zachovanie Gymnázia Štefana Moysesa a odporúča mestu začať podnikať kroky pre
zachovanie slovenského gymnázia v meste Moldava n/B.
Predsedníčka OŠR PaedDr. Liszkaiová dala hlasovať za uznesenia zo 4.zasadnutia OŠR,
ktoré členovia OŠR jednohlasne schválili.
V závere predsedníčka poďakovala prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Taťjana Volková .......................................

Táto zápisnica má 2 strany.
V Moldave nad Bodvou dňa 08.07.2019

__________________________
PaedDr. Jolana Liszkaiová
predsedníčka OŠR

