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Vec: Sťažnosť na vedenie školy ZŠ Mlynská, Senec 

 

Dolupodpísaní rodičia, učitelia, občania, ktorým záleží na budúcnosti našich detí, podávame 

sťažnosť na vedenie školy vo veci: 

a. na škole sa neustále menia učitelia. Deťom sa menia aj traja triedni učitelia za 4 mesiace. 

Deti, kým si zvyknú na nového učiteľa, tak sa často hneď vymení. Má to veľmi negatívny 

vlyv na ich psychiku, osobnostný vývoj a študijné výsledky. 

 

b. v učiteľskom zbore je neustály podstav učiteľov  

 

c. veľa suplovaných hodín. Napr. v 7.A v období od 24.11.-6.12.2017 bolo 25 suplovaných 

z 54 hodín, čo je viac ako 46% z rozvrhu. Zastupujúce osoby sú väčšinou vychovávatelia, 

čo určite nie je adekvátne zastupovanie. Stáva sa aj, že deti ostávajú celú hodinu bez 

dozoru (konkrétne 4.12.2017 v 9.B dve hodiny). Podľa nášho názoru ide o hrubé 

porušenie náplne práce riaditeľa ZŠ podľa vyhlášky č. 320/2008 §5 bod f. 

 

d.  zhoršujúce sa  výsledky monitora. Zlé postavenie školy v rámci rebríčka INECO. Viď. 

článok “Quo vadis ZŠ Mlynská“ v prílohe. Deti sú slabo pripravené na prijímacie skúšky 

na SŠ. Väčšina rodičov problém rieši súkromným doučovaním. 

 

e. veľmi nízka úroveň výučby cudzích jazykov 

 

f. pri výučbe cudzích jazykov sa často spájajú dve skupiny detí, kde ich potom je aj 30.  To 

je v rozpore s Vyhláškou MŠ SR č. 320/2008 Z.z. § 15 ods. 3. 

 

g. chýbajúce učebnice (napr. predmet geografia 7. ročník) 

 

h. pán Rezník sa vyhýba komunikácii s rodičmi. Nereaguje na E-maily. Na telefónnom čísle 

uvedenom na stránke školy sa taktiež nepodarilo zorganizovať stretnutie s ním. 

 

i. na škole vládne zlá atmosféra. Deti sú zastrašované pedagógmi. Bola im odobratá petícia 

za znovuprijatie ich obľúbeného učiteľa p. Stankoviča. 



 

j. podľa Nariadenia vlády SR č.  422/2009 Z.z. § 6 ods. 2 príloha č. 3 musí riaditeľ ZŠ odučiť 

minimálne 5 hodín týždenne. Pán Rezník má v rozvrhu síce 5 naplánovaných hodín (3 

hodiny Občiansku náuku v 6.B, 6.C, 6.D a 2 hodiny Hudobnú výchovu v 6.C, 6.D ), ale 

jeho hodiny suplujú celý školský rok iní učitelia. Podľa našich informácií je v triednych 

knihách, ako vyučujúci, podpísaný p. Rezník. Toto však musia dosvedčiť deti alebo 

učiteľský zbor. Vidíme v tom dlhodobé a systematické porušenie zákona. 

 

k. školský poriadok školy je jednostranný, hovorí hlavne o povinnostiach a zákazoch žiaka. 

Absolútne sa v ňom nehľaďí na práva rodičov, zákonnych zástupcov. Rodičia nemajú 

prístup do tried, nemajú garantovaný prístup k učitelom a pod. 

 

 

Touto sťažnosťou chceme upozorniť na upadajúcu úroveň vzdelávania, čo si uvedomujú nie 

len rodičia, ale aj samotné deti. 

Túto sťažnosť zároveň zasielame na Ministerstvo školstva SR, primátora mesta Senec, 

zriaďovateľa ZŠ a Radu školy ZŠ Mlynská 50, Senec. Zároveň budeme celú záležitosť aj 

medializovať. 

 

V Senci 6.12.2017 
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