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Vážení rodičia žiakov školy! 

 

Ako určite všetci viete, situácia na našej škole v poslednej dobe je dosť napätá 

a neprehľadná. Šíria sa rôzne informácie, v čom spočíva napätosť tejto situácie, kto je za ňu 

zodpovedný. Niektoré informácie sú pravdivé, niektoré sú len polopravdy a niektoré nie 

sú pravdivé vôbec. Takisto informácie, ktoré odzneli v médiách nie sú podľa môjho názoru 

úplné a veľmi ľahko môžu priviesť človeka neznalého problému k unáhlenému názoru, ktorý 

sa neskôr môže ukázať ako nesprávny. Je mi jasné, že Vás, rodičov žiakov školy, situácia na 

škole nemusí zaujímať a že chcete, aby Vaše deti boli vzdelávané tak, ako sa na školu patrí. 

To by som ja chcel takisto. Ale ako je každému z Vás určite jasné, niektoré problémy sa 

nedajú vyriešiť za deň. 

Môžem Vás uistiť, že vzniknuté problémy sa riešia. Riešia ich osoby na to povolané. 

Niektoré záležitosti rieši priamo Polícia SR, niektoré som bol osobne riešiť v Košiciach na 

Okresnom školskom úrade v sídle kraja osobne s vedúcim odboru školstva a školským 

právnikom. Takisto, ako už určite viete, dnes t.j 26.09.2016 bola na škola štátna školská 

inšpekcia a to osobne riaditeľka tohto úradu a ešte jedna inšpektorka. S celou situáciou som 

ich presne a dopodrobna oboznámil. Táto inšpekcia zatiaľ  nie je ukončená, môže sa 

kedykoľvek zopakovať, čo mi bolo povedané a jej závery takisto nie sú zatiaľ známe. 

Ďalej by som Vás chcel uistiť, že na škole nedošlo a ani nedôjde počas môjho 

zotrvania vo funkcii riaditeľa školy k žiadnej diskriminácii žiakov školy z akéhokoľvek 

dôvodu. Čo sa týka akýchkoľvek akcií, na ktorých sa zúčastňujú žiaci školy, za každú jednu 

akciu je zodpovedný učiteľ, ktorý je tým poverený. On vyberá žiakov, ktorí sa zúčastnia 

danej akcie a ani ja ako riaditeľ školy mu do výberu žiakov nevstupujem, nakoľko 

dotyčný učiteľ najlepšie vie, koho má na ktorú akciu vybrať. Dôkazom toho je fakt, že na 

futbalovú akciu Coca-cola Cup vybral učiteľ telesnej výchovy dve futbalové družstvá a to 

družstvo chlapcov a družstvo dievčat a ja som do jeho výberu absolútne nevstupoval. Takže 

nie je na mieste hovoriť o nejakej diskriminácii. Pokiaľ k niečomu takému dôjde, máte plné 

právo sťažovať sa. Ale zatiaľ o ničom takom neviem. 

Vážení rodičia, mnohých z Vás osobne poznám a mnohí z Vás osobne poznajú mňa. 

Viete, že naša spolupráca bola vždy na vysokej profesionálnej úrovni a to aj vďaka Vám. 

Viete, že som stále mal vo svoje triede poriadok, že neznášam bordel. A takýto poriadok 

chcem zaviesť aj na škole a z tohto postoja nemienim ustúpiť, aj keď to možno niekomu nie je 

po vôli. Mnohí z Vás sú bývalí žiaci našej školy a nebolo by od veci spomenúť si aká bola 

skutočná situácia na škole pred niekoľkými rokmi. Koľkokrát boli žiaci bez dozoru, 

koľkokrát vyučoval asistent a podobne. 

Viete, že momentálne na našej škole, aj keď nie je žiadna žltačka, ani iná epidémia, je 

PN 6 učiteľov školy. Nedovolím si tvrdiť, že je to nejaká dohoda, možno je to naozaj len 

zhoda náhod, každý má právo ochorieť, ale svoj vlastný názor si utvorte sami. Napriek týmto 

chýbajúcim učiteľom výchovno-vzdelávací proces prebieha, aj keď s určitými obmedzeniami, 

čo pred Vami nemienim zakrývať. Vyučovanie bolo skrátené v prvých dňoch na 4 vyučovacie 

hodiny na prvom stupni a na 5 vyučovacích hodín na druhom stupni. Na prvom stupni sme 

spojili žiakov prvého a tretieho ročníka a žiakov druhého a štvrtého ročníka, čo pri počtoch 

žiakov našej školy v jednotlivých triedach nie je žiaden problém a problém v tom nevidela ani 

štátna školská inšpekcia. Na druhom stupni osobne pripravujem rozvrh hodín každý deň, aby 

sa čo najviac približoval pôvodnému rozvrhu. Plne odborne sa vyučujú predmety, SJL, 

RUJ, FYZ, CHE, DEJ, GEG, MAT, INF a výchovy. ANJ, BIO sa vyučujú poloodborne. 
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Ale na žiadnej škole na Slovensku nie je možné zabezpečiť plnú odbornosť vyučovania. Prvý 

stupeň, kde nechýba ani jeden učiteľ sa všetky predmety vyučujú odborne, okrem ANJ. 

Prijali sme namiesto učiteľov na PN plne kvalifikovaného učiteľa s aprobáciou 

FYZ, CHEM prostredníctvom UPSVaR-u. Zajtra sa má ohlásiť ďalší učiteľ s potrebnou 

aprobáciou. V prípade potreby som pripravený osloviť ďalších potrebných, ktorí sú 

k dispozícii. Takže ako vidíte, nikto z nás nie je nenahraditeľný. Ani ja. 

Takže ešte raz Vás môžem uistiť, že vyučovací proces na našej škole prebieha ako 

má, aj keď s určitými obmedzeniami a okamžitými riešeniami podľa vzniknutej situácie. 

Každý deň bude na Webovej stránke školy zverejnený rozvrh na ďalší deň pre žiakov 

druhého stupňa. 

Ešte by som Vám chcel oznámiť, že akonáhle sa vrátia do pracovného procesu 

učitelia, ktorí sú PN, bude zvolané celoškolské združenie rodičov žiakov školy, kde som 

ochotný odpovedať na otázky každému z Vás. Dokedy nebudú učitelia, ktorí sú PN v škole, 

bolo by odo mňa neseriózne zvolávať rodičov a poskytnúť im akékoľvek informácie bez toho, 

aby sa k tomu mohla vyjadriť druhá strana. Na toto celoškolské združenie rodičov pozvem aj 

zriaďovateľa školy, predsedu rady školy a takisto zástupcov štátnej školskej inšpekcie, aby ste 

mali skutočne hodnoverné informácie. 

Takže v závere by som Vás chcel poprosiť, aby ste nechali na kompetentných vyriešiť 

danú situáciu a možno budete v závere prekvapení príčinami vzniknutej situácie. Prosím, aby 

ste sa nenechali nikým ovplyvňovať, ani mnou a vyčkali na závery, ktoré vyrieknu tí, kto sú 

na to povolaní.  

 

S pozdravom Mgr. Ladislav Majerník – riaditeľ školy 

 

 


