
Podnet  č. 32/2018   
 

 

3. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 14.5.2018  

 

 

Mgr. Begala: 

Keďže sme nemali komisiu školstva, chcem sa opýtať na vzťah riaditeľov škôl, 

konkurenčných základných škôl by som povedal v Trebišove, a ten konkurenčný boj o žiaka. 

Dostalo sa mi do uší, že niektorí riaditelia podávajú negatívne informácie rodičom 

o konkrétnej škole. Ja som za férový boj o žiaka, nech rozhodujú výsledky a práca učiteľov 

a nie takéto praktiky. Skúste to prosím vás na riaditeľskej porade otvoriť a zistiť, ak nemáte 

takéto informácie. Reklamu nech si robí každá škola za seba a nemali by sa riaditelia znižovať 

k tomu, aby takýmto spôsobom postupovali a informovali rodičov, alebo podávali nejaké 

dehonestujúce informácie o inej škole, nech sa starajú o svoju školu. 
 

 

PhDr. Čižmár: 

Prv, než zareaguje pani Gajdošová, určite, ak také niečo sa vyskytlo, je to neprijateľné 

a zvlášť na úrovni základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zatiaľ sme 

vnímali ten vzťah medzi školami ústretovo, bez ohľadu na to, či išlo o väčšiu, alebo menšiu 

školu a ma to prekvapuje zvlášť preto, lebo sám viem, že na úrovni stredných škôl, také dačo 

nebolo.  

 

Mgr. Gajdošová: 

Pred zápisom do 1. ročníka mávame každý rok poradu riaditeľskú, s riaditeľmi základných 

škôl. Tam som nepostrehla nejaké zlé vzťahy, ale každý rok, áno. Tým, že je financovanie 

v školstve normatívne, tak každý riaditeľ bojuje za čím vyšší počet prvákov. Na tejto porade 

riaditeľskej pred zápisom, sme si stanovili určité pravidlá prijímania, zápisu teda do 1. ročníka 

s tým, že ZŠ Komenského mala obmedzený počet žiakov, keďže financovanie je normatívne, 

nie na počet tried, takže sme znížili ten maximálny počet zapísaných žiakov. Mnoho žiakov 

nebýva na adrese, ktorú sme získali z evidencie obyvateľstva, takže sme očakávali trocha viac 

žiakov, ale myslím si, že niektorí ešte prídu, že dajme tomu, keď sú v zahraničí, tak do 

septembra ešte prídu. A škola, aj napriek tomu, že máme stanovený termín zápisu, tak rodič 

má právo zapísať žiaka aj po tomto termíne na školu, kam patrí. 
 

 

Mgr. Begala: 

Takže, ďakujem pani vedúcej. Dostal som inač takú SMS, nechcem to tu čítať, ale fakt, že 

vyjadrenie niektorého z riaditeľov základných škôl je také, ktoré nebudem citovať, ale 

výsledky z tej konkrétnej školy o ktorej sa takto vyjadril si myslím, že sú veľmi dobré 

a neviem, aký mal dôvod pán riaditeľ, možno robiť takúto, alebo pani riaditeľka, neviem, 

robiť reklamu. Veď sú to naše deti, deti z Trebišova a my sa máme o nich postarať. Takže 

neviem, som za férový boj, konkurenčný boj nech bude, ale na základe výsledkov a nie na 

nejakých iných praktikách.  
 


