
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ 
Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24  Poproč, okres Košice - okolie 

IČO: 00324639, DIČ: 2020746189   

 
 

 

 

 

Materiál na rokovanie Obecného zastupiteľstva 

v Poproči 

 

27.06.2022 
 

 

 

 

Bod programu:  10. 

Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení nového 

šk. roka 2022-2023 

 

 
 

 

Obsah materiálu:  

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodová správa 

 

 

Príloha: 

Návrh cenníka za prenájom  telocvične ZŠ s MŠ Poproč v roku 2022 

 

 

 

 

Predkladateľ materiálu: RNDr. Božena Mihóková, riaditeľka ZŠsMŠ 

Spracovateľ materiálu: RNDr. Božena Mihóková, riaditeľka ZŠsMŠ 

 

 

 

 

  



OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ 
Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24  Poproč, okres Košice - okolie 

IČO: 00324639, DIČ: 2020746189   

 
 

 

1. NÁVRH UZNESENIA 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  berie na vedomie  

 

Informáciu o pedagogicko-organizačnom zabezpečení nového šk. roka 2022-2023.  
 
 
 
 

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

 

Pedagogicko -organizačné a materiálno–technické zabezpečenie nového školského roka 

2022/2023 

v  ZŠ s MŠ Poproč 

 

 

Základná škola s materskou školou je právnym subjektom, ktorého  súčasťou je Základná 

škola, Materská škola, Školský klub detí, Školská jedáleň a  Centrum voľného času pri  ZŠ 

s MŠ Poproč. 

  

Počas letných prázdnin bude zabezpečená štandardná údržba objektov školy, maľovanie  tried, 

oprava poškodených zariadení, oprava oplotenia školského areálu a oprava podkladu pod umelou 

trávou na multifunkčnom ihrisku. 

Vymaľovanie priestorov  kuchyne a údržba a kosenie vonkajšieho areálu ZŠ a MŠ, revízie 

elektrických zariadení a bleskozvodov. 

 

Na základe  oznámenia o voľných pracovných miestach boli prijaté dve nové pracovné sily na 

pozíciu učiteľky 1. stupňa ZŠ, tri pracovná sily na pozíciu učiteľky materskej školy. 

Ďalej je potrebné prijať dve vychovávateľky  do školského klubu detí,  pomocnú kuchárku  

v školskej jedálni. 

Na pracovnú pozíciu asistentov učiteľa sme v rámci projektu MŠVVaŠ SR požadovali finančné 

krytie na asistentov učiteľa pre 15 žiakov so zdravotným znevýhodnením.  

V škole máme vytvorený  v rámci projektu POP II inkluzívny tím pedagogických  asistentov  

a školského psychológa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

 

Vedúci zamestnanci ZŠ s MŠ Poproč: RNDr. Božena Mihóková – riaditeľka ZŠ s MŠ 

      Mgr. Zuzana Kočišová – zástupkyňa pre ZŠ 

Mgr. Dajána Špegárová - zástupkyňa pre CVČ 

      Bc. Iveta Vincová – zástupkyňa pre MŠ 

      Bc. Tatiana Bartakovicsová – vedúca školskej jedálne 
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1. Základná škola 

Počet žiakov v školskom roku 2022/2023 bude   241, počet tried 14 : 

 

1. stupeň:  1.A -   17 1.B – 17 2. stupeň: 5.A -  17 5.B - 17 

2.A -   17 2.B – 15   6.A -  17   

3.A -   18 3.B – 18   7.A -  18  

4.A -   18 4.B - 17   8.A -  22  

        9.A -  13    

 

Pedagogickí zamestnanci ZŠ: 24 pedagogických zamestnancov 

Nepedagogickí zamestnanci ZŠ: 8 

         

Priestorové podmienky:  

Kmeňové triedy sú na 1.a 2. a 3. nadzemnom podlaží, na 3. poschodí sú zároveň  odborné učebne 

a kabinety, 5 odborných učební bude využívaných zároveň aj ako kmeňové triedy. 

Učebne sú vybavené modernými  učebnými pomôckami a didaktickou technikou získanou  

z projektov, do ktorých je škola zapojená a tiež  nákupom  z finančného príspevku Rodičovskej rady 

( príspevky  2% z daní ). 

V každej triede a učebni je pripojenie na internet a  interaktívna tabuľa. Zároveň sú už v každej triede 

biele keramické tabule.  

V škole sú naďalej  vytvorené podmienky  na dištančné vzdelávanie všetkých  žiakov v prípade 

mimoriadnej situácie prerušenia školského vyučovania. 

 

2.Materská škola 

Počet detí v školskom roku 202/2023  bude    83, celkovo budú vytvorené 4 triedy s  celodennou 

prevádzkou. 

Od 1. 9 2021 je povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré k 31.8.2021 dovŕšili 5 rokov. 

 

Pedagogickí zamestnanci MŠ: 9 

Nepedagogickí zamestnanci: 2  

 

Materiálne vybavenie tried  pre deti: 

V 2., 3. a 4. triede  pre predškolákov  sú  interaktívne tabule, zakúpené nové výučbové programy, 

hračky, didaktické hry. 

Triedy sú vybavené novými nábytkovými zostavami. 

V areáli škôlky sú umiestnené vyvýšené  záhony pre aktivity detí v rámci Zelenej školy.  

Pri nástupe detí do školy sa budeme riadiť platnými opatreniami a tiež  vykonávaním ranného filtra 

využívaním 2 termokamier v materskej škole. 

 

3. Školský klub detí 

 

Predpokladaný počet detí :108 

Počet oddelení: 4 

Pedagogickí zamestnanci:  2,5 úväzku ( je potrebné prijať 2 vychovávateľky) 
 

ŠKD bude v kmeňových triedach  v čase  písania domácich úloh a prípravy na vyučovanie, na 

záujmovú činnosť sú využívané ďalšie priestory školy. 
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Materiálne vybavenie je vyhovujúce, priebežne sú dopĺňané nové hračky a pomôcky na rozvoj 

záujmovej činnosti žiakov a relaxáciu. 

O umiestnenie detí v ŠKD je zvýšený záujem zo strany zamestnaných rodičov.  

Prevádzka školského klubu bude realizovaná podľa aktuálnych opatrení súvisiacich so šírením 

ochorenia Covid 19. 

 

4.Školská jedáleň 

Zabezpečuje stravovanie žiakov ZŠ, detí MŠ a zamestnancov školy. 

Stravovanie detí v materskej škole (desiata, obed, olovrant) je zabezpečené prevozom jedál zo 

školskej kuchyne do výdajne v materskej škole. 

Desiata a olovrant sa pripravuje v MŠ, obedy sú denne prevážané zo školskej jedálne ZŠ do výdajne 

v  MŠ . 

Výdaj stravy v materskej škole  je samostatne pre  každú triedu. 

 

Počet zamestnancov  ŠJ:   6 
 

5. Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Poproč 

 

Predpokladaný počet  prijatých detí je  200. 

Do CVČ sú prijímané deti a žiaci na základe prihlášky a rozhodnutia RŠ na začiatku školského roka. 

Prihlásiť sa môžu deti vo veku od 5 do 15 rokov.  Záväzné prihlášky do jednotlivých záujmových 

útvarov si žiaci dávajú do 10.9.2021 . 

Minimálny počet prihlásených detí do jedného krúžku je 12. Pri nižšom počte sa krúžok neotvorí. 

Vedúcimi záujmových útvarov sú pedagogickí zamestnanci školy alebo iní dospelí, ktorí sa venujú 

rozvoju mimoškolskej činnosti žiakov. Predpokladaný počet záujmových útvarov je 12. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť centra voľného času sa uskutočňuje ako: 

 a) pravidelná záujmová činnosť 

b) príležitostná záujmová činnosť 

c) prázdninová činnosť formou miestnych a pobytových táborov 

d) organizovanie voľnočasových aktivít 

e)  vlastné projekty 

Prevádzka centra voľného času je celoročná, pravidelná výchovná činnosť je prevažne 

v popoludňajších hodinách. 

Záujmová činnosť pre žiakov  bude realizovaná v priestoroch ZŠ s MŠ Poproč ( triedy, odborné 

učebne, telocvičňa, školský areál), za predpokladu, že to aktuálne  protiepidemické opatrenia 

umožnia. 

 

V  Poproči, 22. 6. 2022 

          

       RNDr. Božena Mihóková 

riaditeľka školy 
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Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč 
 

Návrh cenníka za prenájom  telocvične ZŠ s MŠ Poproč v roku 2022 
 

a) Bezplatne pre: 

 Záujmovú telovýchovnú činnosť  školských zariadení ( CVČ, ŠKD, MŠ 

). 

 Športové kluby obce pre žiakov vo veku do 15 rokov. 

 Súťaže a podujatia usporiadané  pre žiakov vo veku do 15 rokov. 

 

 

b) Za úhradu prevádzkových nákladov  vo výške 7,50.- €  na hodinu pre: 

 Telovýchovná činnosť  zmiešaných skupín ( deti do 15 rokov a dospelí 

v zastúpení 50% detí).  

 

 

c) Za úhradu prevádzkových nákladov  vo výške 15.- €  na hodinu pre: 

 telovýchovná činnosť  športových klubov pre dospelých, 

 telovýchovná činnosť organizácií, spolkov, občianských združení, 

 telovýchovná činnosť  súkromných podnikateľov, fyzických osôb. 

 

Výpočet prevádzkových nákladov je na základe spotreby elektrickej energie, 

nákladov na vykurovanie, nákladov za vodu , nákladov za správcu telocvične 

a nákladov na upratovanie  za  kalendárny rok  2019. 

Elektrická energia bola prepočítaná podľa skutočnej ceny navýšenia v roku 2022. 

 

Uvedený návrh bol prerokovaný na zasadnutí komisie školstva a sociálnych vecí 

obce Poproč. 

 

 

      Spracovala: RNDr. Božena Mihóková 

riaditeľka školy 

 

V Poproči 22. júna 2022 
 


