Zápisnica
zo stretnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Šamudovce s riaditeľkou ZŠ
Šamudovce, konaného dňa 20.6.2017 v KD Šamudovce

Prítomní:

Starosta obce : Emil Ircha
Poslanci : Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter Horvát, Maroš Lebeda, Vladimír
Paulov,

Neprítomní:

Poslanec: Tomáš Koreň, Marián Balog

Ďalší prítomní: Mária Keltiková, adm. pracovníčka obce
Ing. Beáta Pavlová, hlavná kontrolórka obce
PaedDr. Jarmila Gubaňarová, riaditeľka ZŠ Šamudovce
Program: Základná škola Šamudovce –vyhodnotenie a navrhnutie riešenia aktuálnych udalostí.

Stretnutie poslancov Obecného zastupiteľstva obce Šamudovce a riaditeľky ZŠ Šamudovce
zvolal starosta obce na základe uznesenia č. 13/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 14.6.2017, kde bolo schválené stretnutie poslancov OZ s pedagogickým zborom ZŠ
Šamudovce na deň 20.6.2017 za účelom prehodnotenia a doriešenia aktuálnych udalostí v základnej
škole a ďalšieho postupu fungovania školy.
Poslanec p. Marián Balog, ktorý inicioval toto stretnutie sa ho nezúčastnil. Starosta obce aj
napriek jeho neprítomnosti stretnutie otvoril s tým, aby sa prítomní poslanci vyjadrili k danej situácií,
ktorá je všetkým už známa z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Riaditeľka ZŠ Šamudovce PaedDr. Jarmila Gubaňarová prítomných oboznámila s postupom
výučby žiakov, ktorí sú rozdelení do štyroch tried a to 2 triedy spojené ročníky 1.-4., 1 trieda špeciálna
a 1 trieda nultý ročník pre žiakov, ktorí neabsolvovali predškolskú prípravu. Žiaci v špeciálnej triede
a v nultom ročníku si vyžadujú špecifické formy vyučovania.
Aj napriek snahe učiteľov, aby všetci žiaci učivo zvládli, nie je to možné bez zmeny správania sa
jednotlivcov počas vyučovania, bez domácej prípravy a hlavne bez spolupráce s rodinou žiaka.
Riaditeľka školy s kolektívom učiteliek motivujú žiakov k ďalšiemu štúdiu, vzdelávaniu na vyšších
stupňoch škôl a k reprezentácií školy, kde spomenula rôzne akcie.
Uviedla, že keď v škole nie sú problémoví žiaci, vyučovanie prebieha v pokoji, ako aj to, že v škole
bola komplexná školská inšpekcia, ktorá nezistila žiadne pochybenie výchovno-vzdelávacieho procesu
zo strany pedagogického zboru.
Riaditeľka ďalej uviedla, že sa nebráni zamestnaniu pedagogického asistenta učiteľa
rómskeho pôvodu a taktiež učiteľa rómskeho pôvodu, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady.
Navrhla, aby tak, ako koordinátorku AČ zvolili tajným hlasovaním, urobili aj voľbu asistenta učiteľa a
na prijatie nového učiteľa pre primárne vzdelávanie s kvalifikačnými predpokladmi pedagogického

vzdelania pre 1.-4. ročník ZŠ so štátnicou z AJ nech sa do termínu vyhlási výberové konanie, aby
uchádzač mohol do školy nastúpiť od 1.9.2017.
Poslankyňa Mgr. Alena Hamzová sa spýtala riaditeľky školy, koľko žiakov je do školy
zapísaných a koľko v skutočnosti chodí na vyučovanie ako aj to, kto dohliada na detí mimo
vyučovania. Riaditeľka na otázku uviedla počet detí, ako aj to, že počas prestávok dozorujú všetci
učitelia a po skončení vyučovania detí majú záujmovú činnosť a navštevujú Komunitné centrum.
Poslankyňa Mgr. Hamzová zastáva názor, že ak by v kolektíve pedagógov bol učiteľom muž, žiaci by
mali väčší rešpekt.
Poslanec p. Vladimír Paulov uviedol, že dokedy nebudú rodičia viacej spolupracovať a
rešpektovať učiteľov, v škole sa situácia nezlepší.
Ten istý názor zastáva aj hlavná kontrolórka obce Ing. Beáta Pavlová a poslankyňa Lívia
Ferková.
Diskusia k danej problematike sa rozpútala medzi všetkými prítomnými s výsledkom , aby boli
oslovení na funkciu asistenta v škole rómski občania, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady
a v stanovenom termíne vyhlásiť výberové konanie na funkciu učiteľa ZŠ rómskeho pôvodu pre ročník
1.-4. so štátnicou z anglického jazyka, aby už v novom školskom roku 2017/2018 mohli byť prijatí do
zamestnania.

Zapísala: Mária Keltiková

