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Obec Bacúch 

Hlavná 279/43 

976 64 Bacúch 

 

 

 

Vec: Stanovisko RŠ pri ZŠ Bacúch k zrušeniu školy, ŠKD a výdajne školskej stravy 

 

Rada školy po rozsiahlej diskusii a zvážení  vašich návrhov dospela k uzneseniu, že 

neodporúča,  napriek zvýšeným ekonomickým nákladom zrušiť základnú školu, ŠKD 

a výdajňu školskej stravy.  

 

Zdôvodnenie: 

Rada školy sa tak uzniesla po tajnom hlasovaní s výsledkom: 4 hlasy proti zrušeniu školy, 1 

hlas za zrušenie. 

Dôvody: 

spoločenské hľadisko:  

- z hľadiska ďalšieho rozvoja obce je inštitúcia školy vážnym strategickým bodom, 

- obec stratí kontakt s generáciou najmladších obyvateľov, nebudú mať pocit spolupatričnosti 

k obci a jej tradíciám, 

- škola je vybudovaná, moderne zariadená, práve snahou pedagógov!, ktorí mnohé veci na 

modernizáciu získali pre školu projektovou činnosťou, je bezpečným miestom pre 

vzdelávanie detí aj v súčasnej epidem. situácii  

- pokiaľ štát poskytuje obci normatív na žiaka ZŠ je nerozumné ZŠ rušiť, aj napriek 

prechodnému veľmi nízkemu počtu žiakov, 

-návrh znie: zachovať jednu triedu (napr. 1. a 2. ročník, v budúcom roku 1. a 3. r.) 

- je potrebné prehodnotiť možnosti spádových škôl pri vzdelávaní žiakov z Bacúcha v ďalších 

rokoch (Beňuš má vysoký počet žiakov a nepostačujúce priestory, je povinnosťou najprv 

prijímať žiakov z Beňuša, ak bude naplnenosť, nie je isté, či škola kapacitne otvorí ďalšiu 

triedu, Polomka má zloženie žiakov, v ktorom je takmer polovica žiakov zo SZP) 



- podľa zákona...sa znovuzriadiť nová ZŠ môže pri počte 30 žiakov, čiže rozhodnutie by bolo 

v prípade Bacúcha trvalé!!! 

- ZŠ v minulosti vždy participovala na dofinancovaní energií v prípade, že na prevádzku MŠ 

sa doplácalo a ZŠ disponovala vyššími finančnými prostriedkami,  

- sinusoidná  krivka počtu detí v ZŠ a MŠ meniaca sa pravidelne každé 3 až 4 roky 

- ak sa s rodičmi nekomunikovalo, alebo komunikovalo v intenciách, že ZŠ sa ide rušiť, 

významne to ovplyvňuje ich názory na udržanie ZŠ, 

- rodičia by mali dostať relevantné informácie o tom, čo zrušenie školy pre nich a pre budúce 

generácie znamená! 

ekonomické: 

- starosta informoval o sume 20 000 eur na dofinancovanie, čo nepovažujeme za sumu, na 

ktorú obec nemá finančné prostriedky, napríklad z úspor.... 

pedagogické:  

- ZŠ poskytuje vysoko kvalitnú výučbu, realizuje edukačný proces individuálnym prístupom k 

žiakovi, 

- vyučovanie v spojených ročníkoch nie je prekážkou, ale trendom v dnešnej dobe, kedy sa 

žiaci majú učiť nie iba kognitívne poznatky, ale vychovávať ku kľúčovým kompetenciám pre 

bežný život 

- výhoda malotriedneho vyučovania pre deti (individuálny prístup, rodinná škola, žiak si 

opakuje učivo viac krát čo mu umožňuje si látku lepšie zapamätať, nízka chorobnosť detí 

vzhľadom na menší kolektív) 

 

- zástupcovia rodičov v danej chvíli nepoznali názor ostatných rodičov a preto nesmeli (ani 

nechceli) hlasovať za uzavretie školy, nakoľko by ich hlasovanie mohlo byť spochybnené 

a napadnuteľné 

 

*Tieto body boli na RŠ prediskutované a na základe diskusie každý člen RŠ slobodne 

a tajne hlasoval. Rada školy na uvedenom stanovisku aj naďalej trvá!!! 

 

 

 

Alexandra Kánová 

                                                                                                                      predseda RŠ 

 

 

V Bacúchu 22.9.2020 


