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Rada školy pri Základnej škole 

Hlavná 278/45 

974 64 Bacúch 

 
 

 

 

Vec:  Stanovisko RŠ pri ZŠ k spojeniu tried 
 

      Obec Bacúch v zastúpení starostom obce Ing. Františkom Kánom ako zriaďovateľ 

Základnej školy Bacúch, so sídlom Hlavná 278/45, 976 64 Bacúch, jedná sa o neplno-

organizovanú školu so spojenými ročníkmi v dvoch triedach., žiada Radu školy pri 

Základnej škole o stanovisko k spojeniu  1 až 4 ročníkov do jednej triedy na školský rok 

2018/2019.  

 

Zdôvodnenie: 

 

V súvislosti s tým, že k školskému roku 2018/2019 nenastúpi do 1. ročníka ani jeden 

žiak a počíta sa k tomuto školskému roku nástup v počte celkom 17 žiakov za všetky 

dotknuté ročníky základnej školy je nevyhnutné prerokovať spojenie tried v súlade s § 

29 ods. 5 školského zákona č. 245/2008 Z.z., kde je stanovený najvyšší počet žiakov v 

triede základnej školy a to v počte 24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých 

ročníkov prvého stupňa základnej školy. Najnižší počet žiakov  pre neplno-

organizované školy nie je stanovený.  V tejto súvislosti Obec Bacúch žiada, aby RŠ 

zvážila nasledovné: 

1. ekonomické ukazovatele udržateľnosti financovania základnej školy (v prílohe) 

2. kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v zmiešanom prostredí so zreteľom na 

žiakov so zdravotným znevýhodnením  

3. názor zákonných zástupcov žiakov na proces spojenia tried a jeho dopad 

v súvislosti s prihlásením resp. odhlásením žiakov zo školy. 

 

Súčasťou tejto žiadosti sú aj prílohy: 

- Tabuľka: štatistické a monitorovacie údaje o počte žiakov za roky 2015-2019 

- Ekonomické kalkulácie k osobným nákladom a prevádzkovým nákladom vo 

variantoch: s  2. triedami, s 1. triedou 
 

 

 

V Bacúchu, dňa  16.08.2018 

 

 

 

 

                                                                                           ............................................. 

                                                                                                  Ing. František Kán 

                                                                                                 Starosta obce Bacúch 

 

 



 
 

 

 

 

 

Tabuľka: 

Počty žiakov za roky 2015 až 2018 a predpoklad na rok 2019 

 

Prevádzka k 15.9.2015 k 15.9.2016 k 15.92017 k 15.9.2018 k 15.9.2019 

Základná škola 

Bacúch 

24 20 19 17 12 

 

 

Výpočet nákladov na osobné náklady Základnej školy na školský rok 2018/2019 

1. Osobné náklady: 

 

Personálne zloženie - 2. triedy: 

- Riaditeľ školy so základným  úväzkom 15 hodín týždenne 

- Triedny učiteľ s úväzkom 23 hodín týždenne 

- Pedagogický asistent s úväzkom 11,5 hodín týždenne 

- Učiteľ dopĺňajúci úväzok (vychovávateľka) 7 hodín týždenne 

- Školníčka s pracovným úväzkom 12,5 hodín týždenne 

- Administratívno-technický pracovník cca 3 hod. týždenne 

Osobné náklady celkom: cca 49.500 eur 

 

Personálne zloženie - 1. trieda: 

- Riaditeľ školy s úväzkom 17 hodín týždenne 

- Pedagogický asistent s úväzkom 23 hodín týždenne 

- Učiteľ dopĺňajúci úväzok (vychovávateľka) 7 hodín týždenne 

- Školníčka s pracovným úväzkom 12,5 hodín týždenne 

- Administratívno-technický pracovník cca 3 hod. týždenne 

 

Osobné náklady celkom: cca 40.100 eur 

 

2. Prevádzkové náklady    

Náklady na prevádzku Základnej školy činia na školský rok približne 10.000 eur, predovšetkým 

v závislosti  od náročnosti na zimné vykurovanie. S touto sumou treba počítať bez ohľadu nato či je 

jedna trieda alebo dve triedy. 

 

Záver 

Úsporu finančných prostriedkov vzhľadom na uvedené, možno predpokladať len na osobných 

nákladoch  vo výške cca 9.000 až 10.000 eur v rozdiele finančnej náročnosti na personálne zloženie.  

Čo sa týka normatívneho financovania vzhľadom na nápočet žiakov v základnej škole, treba počítať 

s tým, že obec dostane zo štátneho rozpočtu cca 45.000 eur. Obec bude financovať z vlastných zdrojov 

v prípade: 

a) 2-tried cca....14.500 eur 

b) 1-triedy cca.... 5.000 eur. 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Jančová 

 


