
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
 

U z n e s e n i e
 

z XI. rokovania  Mestského  zastupiteľstva  v  Košiciach,  zo dňa
24. a 25. júna 2004                                                        číslo: 457

 
Koncepcia školstva v pôsobnosti mesta Košice

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa  §  6  ods.  1  a  2  zákona  č.  596/2003  Z.z.  o  štátnej  správe  v  školstve  a  školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 6 ods. 2  písm. ad) Štatútu mesta
Košice
 
s c h v a ľ u j e
 
Koncepciu školstva v pôsobnosti mesta Košice vrátane racionalizačných opatrení:
 
MČ SEVER – vyradenie ZŠ Park mládeže k 31.08.2004 s jej súčasťami: ŠJ a ŠKD - zo siete
škôl a školských zariadení MŠ SR. Nástupníckymi školami pre žiakov zo ZŠ Park mládeže
budú ZŠ Hroncova a ZŠ Masarykova.

-    ZŠ Hroncova ako nástupnícku školu pre špeciálne triedy v pôvodnom zložení, vrátane
Špeciálno-pedagogickej  poradne.  Žiaci  bežných  tried  budú  plniť  povinnú  školskú
dochádzku  v  základných  školách  podľa  požiadaviek  rodičov.

 
MČ STARÉ MESTO - ZŠ Masarykova 19/A sa stáva nástupníckou školou pre nultý ročník zo
ZŠ Park mládeže z projektu PHARE, ktorý bude pokračovať v 1. ročníku. Projekt PHARE
skončí na ZŠ Masarykova v šk. r. 2004/2005. Podľa zámeru tohto projektu budú títo žiaci po
ukončení 1. ročníka začlenení do bežných tried kmeňových škôl podľa nového rajónu. Žiaci
bežných tried zo ZŠ Park mládeže budú plniť povinnú školskú dochádzku v základných
školách podľa nového rajónu a podľa záujmu rodičov.
 
MČ PEREŠ – presunutie tried MŠ z prenajatých priestorov do budovy bývalej ZŠ, ktorá je
majetkom  mesta,  po  zrealizovaní  príslušných  stavebných  úprav  zabezpečujúcich
prispôsobenie priestorov potrebám MŠ, bezpečnostným a hygienickým požiadavkám najskôr
k 01.09.2004.
 
MČ MYSLAVA – vyradenie základnej školy a jej súčastí: ŠKD a ŠJ zo siete škôl a školských
zariadení MŠ SR, ak počet žiakov poklesne pod súčasný stav (125)
k 30.06. školského roku, kedy sa tak stane.
- ponechať prevádzku materskej školy v súčasnom stave.  

 
MČ ZÁPAD

-         k 31.08.2004 vyradiť zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR 2-triednu MŠ
Laborecká vrátane jej súčasti – školskej jedálne. Určená nástupnícka MŠ pre deti



zo zrušenej MŠ Laborecká je MŠ Zuzkin park, MŠ Muškátová, MŠ Ipeľská a MŠ
Moldavská,

-          priestory MČ Laborecká využiť pre výchovno-vzdelávacie účely pre potreby
predškolskej výchovy,

-           „skúšobný model  prevádzkovania  školského stravovania“  od 1.9.2004 -
zabezpečiť prevoz stravy z prevádzky ŠJ v ZŠ Petzvalova do ŠJ MŠ Petzvalova. 

 
MČ DARGOVSKÝCH HRDINOV – vyradenie Základnej školy Krosnianska 2
zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR ak počet žiakov poklesne pod súčasný stav (408)
k 30.06. školského roku, kedy sa tak stane.

-          k 31.8.2004 vyradiť zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR 2-triednu MŠ
Krosnianska 6 vrátane jej súčasti – školskej jedálne. Nástupníckymi MŠ pre deti zo
zrušenej MŠ Krosnianska 6 budú: MŠ Ovručská, MŠ Zupkova.

 
MČ KOŠICKÁ NOVÁ VES

- pre nízky počet žiakov vyradiť zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR ZŠ s MŠ Poľná 1
k 31.08.2004. V prípade požiadavky zo strany rodičov ponechať ako elokované triedy
nástupníckej školy ZŠ Charkovská,

-  zaradenie MŠ Poľná 1 do siete  škôl  a  školských zariadení  MŠ SR s  obnovením jej
samostatnej existencie v sieti škôl a školských zariadení pre potreby detí tejto mestskej
časti.

 
MČ KVP – zrušenie rozpočtovej organizácie – Základná škola Čordákova k 31.07.2004.
 
MČ NAD JAZEROM

–        vyradenie Základnej školy Dneperská 1 zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR
k 31.8.2004 vzhľadom k tomu, že  základná škola dokladovala záujem rodičov na
presun týchto žiakov  do Súkromnej základnej školy, a tým došlo k poklesu počtu
jej žiakov,

–         vyradenie ZŠ Galaktická zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR v prípade
poklesu počtu žiakov pod súčasný stav (304) k 30.06. školského roku, kedy sa tak
stane, s určením nástupníckych škôl.

 
MČ JUH

-         vyradenie 2-triednej MŠ J.Žižku k 31.8.2004 vrátane jej súčasti – školskej jedálne
zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR. Nástupnícka materská škola pre deti
z vyradenej MŠ bude MŠ Turgenevova 38.

 
MČ SÍDLISKO ŤAHANOVCE  – vyradenie materskej školy Európska trieda k 31.8.2004
vrátane jej súčasti – školskej jedálne – zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR vzhľadom
na  to,  že  táto  MŠ  sídli  v  prenajatých  priestoroch.  Deti  z  MŠ  Európska  trieda  budú
umiestnené  v nástupníckych MŠ Čínska, MŠ Budapeštianska 1, Budapeštianska 3 a MŠ
Juhoslovanská.
 
u k l a d á
 
riaditeľovi Magistrátu mesta Košice:



 
1. zabezpečiť v prípadoch schválenia vyradenia škôl a školských zariadení zo siete MŠ SR
všetky právne úkony súvisiace s vyradením.

T: 30.06.2004
Z: riaditeľ MMK

 
2. pripraviť zmenu VZN o školských obvodoch na základe uznesení o vyradení základných
škôl zo siete MŠ SR, po rozhodnutí MŠ SR o vyradení.

 
T: v texte
Z: riaditeľ MMK

 
3.  a)  zabezpečiť  rokovanie  zodpovedných  pracovníkov  oddelenia  školstva,  školskej

komisie a vybraných poslancov mestského zastupiteľstva s cieľom pripraviť nové
kritéria pre vyradenie základných škôl zo siete školských zariadení,

b) predložiť výsledok energetického auditu a vypracovať opatrenia na zníženie výdavkov
na média,
c) prehodnotiť a vypracovať nové zásady finančného hospodárenia škôl a zariadení
s cieľom racionalizácie využitia finančných prostriedkov.

T: 30.12.2004
Z: riaditeľ MMK

JUDr. Zdenko Trebuľa
primátor mesta Košice
Podpísal dňa :29.06.2004

Za správnosť : Ing. Ondrej Bernát
JUDr. Melánia Kolesárová

Zapisovateľka : Mária Lapšanská


