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    Správu prejednať a schváliť v komisiách:  

- Školská komisia pri Obecnom úrade v Kameničnej  

- Školská rada pri ZŠ s MŠ Gyulu Lőrincza-Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda, Hlavná 102       

Kameničná 

 

 



 

Návrh na uznesenie 

 

A) Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej berie na vedomie 

Správu o počte zapísaných žiakov do základnej školy na školský rok 2020/2021 na území obce 

Kameničná ku dňu 30. 4. 2020 nasledovne: 

Počet zapísaných : 7 detí z toho: 

- v triede s vyučovacím jazykom slovenským 3 žiaci, u 1 žiaka zákonný zástupca požiadal o odklad 

-v triede s  vyučovacím jazykom maďarským  4 žiaci, u 1 žiačky zákonný zástupca požiadal o odklad 

 

 

B) Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej schvaľuje 

Návrh zriaďovateľa a riaditeľky základnej školy na počet prváckych a ostatných tried v základnej 

škole, na základe počtu prijatých  žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kameničná, v školskom 

roku 2020/2021 ku dňu 30. 4. 2020 nasledovne: 

 

Trieda s vyučovacím jazykom slovenským 

Počet tried: 1    (I-III. ročník) 

 

V školskom roku 2020/2021 žiaci jednotlivých ročníkoch budú zaradení do jednej triedy.  

/spolu 7 žiakov/: 

I.ročník: 3 žiaci   

II.ročník: 2 žiaci   

III.ročník: 2 žiaci   

IV.ročník: 0 žiakov 

 

Triedy s vyučovacím jazykom maďarským 

Počet tried: 3    (I-II.ročník, III.ročník, IV.ročník) 

 

Rozdelenie tried podľa počtu žiakov /spolu  30 žiakov/: 

I.ročník (spoločná trieda s II.ročníkom): 4 žiaci 

II.ročník (spoločná trieda s I.ročníkom):  8 žiakov  

/Jeden žiak má povolené individuálne vzdelávanie./ 

 



III.ročník (samostatná trieda): 12 žiakov  

IV.ročník (samostatná trieda):  6 žiakov 

/Jeden žiak je vzdelávaný podľa  vypracovaného „Individuálneho vzdelávacieho programu“./   

Výchovné a niektoré iné predmety sa v jednotlivých triedach a ročníkoch budú vyučovať zlúčene. 

 

Školský klub detí 

Počet oddelení: 1    

Plánovaní počet žiakov: 37  /7 slov., 30 maď./ 

Od ukončenia vyučovania až do ukončenia obedu bude mať dozor nad deťmi pani vychovávateľka 

a pomocná kuchárka. Po obede, od 14.00 do 15.00  sa žiaci rozdelia do dvoch tried. V jednej budú 

písať žiaci domáce úlohy pod vedením vychovávateľky a v druhej, pani učiteľky podľa 

harmonogramu. Od 15.00 do 16.30 žiaci budú zlúčení do jednej triedy. V školskom roku 2019/2020 

toto riešenie fungovalo veľmi dobre, odozvy od rodičov boli pozitívne. 

 

Uvedené počty zapísaných žiakov nie sú konečné. Odklad povinnej školskej dochádzky, dodatočný 

odklad povinnej školskej dochádzky a prestup žiakov z inej školy môže ovplyvniť počet žiakov. 

 

 

  

          PaedDr. Mária Egyedová 

                                                                                                             riaditeľka ZŠ s MŠ 

 

V Kameničnej, dňa 21.5.2020 

 

 

 

 


