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Prijímanie žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie prebiehalo od 01.02.2017 do 03.03.2017. Škola 
prijala 50 žiadostí. Pre nedostatok miesta sme zatiaľ nevyhoveli 9 žiadostiam, v 5 prípadoch bolo rodičom 
zaslané rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do MŠ, v 4 prípadoch bolo konanie prerušené(z toho 2 deti s trvalým 
pobytom v inej obci a 7 detí do troch rokov). Pre školský rok 2017/18 bolo do MŠ bolo prijatých 41 detí, 
z toho: 

- 16 detí do troch rokov veku 
- 25 detí od troch rokov veku, z nich je 5 predškolákov (jeden zatiaľ nepodal žiadosť o prijatie), 

- 39 detí s trvalým pobytom zákonného zástupcu v Podolínci (z toho 3 detský domov) 
-   2 deti s trvalým pobytom zákonného zástupcu mimo Podolínca (Podhorany, Holumnica - 4-ročné deti)  

Z piatich tried budú v dvoch triedach deti od 4 do 6 rokov, v jednej triede deti od 4 do 5 rokov, v jednej 

triede deti od 3 do 4 rokov, deti do 3 rokov budú v samostatnej triede. 

V základnej škole sa počet žiakov 4. ročníka dostane pod minimálnu hranicu stanovenú školským zákonom, 
žiaci budú preto zlúčení do jednej triedy. Naopak na základe zápisu do 1. ročníka predpokladáme prekročenie 
maximálneho počtu žiakov 1. ročníka pre dve triedy, preto v 1. ročníku zriadime tri triedy.  

Počet žiakov v špeciálnej triede klesne na troch žiakov, preto bude špeciálna trieda od 1.9.2017 zrušená. 
S touto zmenou boli oboznámení zamestnanci školy aj rodičia žiakov. Žiaci boli prijatí do Špeciálnej základnej 
školy sv. Klementa Hofbauera a budú pokračovať vo vzdelávaní podľa doterajšieho vzdelávacieho programu. 
Učiteľke špeciálnej triedy bola ponúknutá iná práca zodpovedajúca jej kvalifikácii.  

 

Dňa 11. 05. 2017 ministerstvo školstva schválilo: 

1. Dodatok č. 1, s účinnosťou od 1. septembra 2017, resp. v bode č. 1 s platnosťou v 9. ročníku v školskom 
roku 2019/2020, ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre PRIMÁRNE VZDELÁVANIE – 1. 

STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre prvý stupeň základnej školy s 
platnosťou od 1. 9. 2015 a ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE – 2. 
STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre druhý stupeň základnej školy s 

platnosťou od 1. 9. 2015. Zmeny spočívajú v: 

- zvýšení hodinovej dotácie dejepisu v 9. ročníku na 3 hodiny týždenne, 
- predĺžení obdobia na doplnenie povinných učebných priestorov a ich vybavenia (okrem telocviční) 

z troch na päť rokov, 



- zmene charakteristiky predmetu a štandardov v predmete Slovenský jazyk a literatúra na 1. stupni 

2. Dodatok č. 1 s účinnosťou od 1. septembra 2017, s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2017/2018; 

2018/2019, ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE – 2. STUPEŇ 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 
20. mája 2011 pod číslom 2011-7881/18675:2-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre 
nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011. Zmena 
spočíva v: 

- zvýšení hodinovej dotácie dejepisu v 9. ročníku na 3 hodiny týždenne. 
 

Na základe uvedených dodatkov k štátnym vzdelávacím programom dochádza k zmene učebných plánov 
školského vzdelávacieho programu: 
 
1. Hodinová dotácia predmetu dejepis v 9. ročníku sa zvyšuje z 2 hodín týždenne na 3 hodiny týždenne od 

1. septembra 2017. 
2. Ruší sa vyučovanie voliteľného predmetu Ochrana človeka a prírody v 9. ročníku od 1. septembra 2017. 

 
 

 

 

 

 


