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Školským úradom je obec, ktorá je zriaďovateľom základných škôl s celkovým počtom
najmenej 1000 žiakov. Počet žiakov základných škôl v školskom roku 2016/2017 patriacich pod
Školský úrad v Stropkove je 1507. Odborná zamestnankyňa Školského úradu v Stropkove Mgr.
Mária Šmajdová zabezpečovala činnosti v oblasti základného školstva a školských zariadení pre
všetky obce, ktoré tvoria školský úrad v okrese (Breznica, Bukovce, Havaj, Chotča, Kolbovce,
Lomné, Miňovce, Nižná Olšava a Vyšná Olšava). Školský úrad sídli v budove Mestského úradu kancelária č. 40. Na svoju činnosť využíva priestory odboru školstva a kultúry - bábkovú sálu,
spoločenskú sálu, divadelnú sálu, mestskú knižnicu, kaštieľ mesta a priestory škôl a školských
zariadení. Školský úrad každoročne vypracováva Plán práce Školského úradu pre daný školský rok,
Plán kontrolnej činnosti a Plán poradenskej, odbornej a metodickej činnosti. Od začiatku svojej
činnosti od roku 2004 spolupracuje v oblasti metodiky aj s Cirkevnou základnou školou sv. Petra
a Pavla

v Stropkove. Učitelia cirkevnej základnej školy sú členmi metodických združení

a predmetových komisií okresu Stropkov. Taktiež žiaci tejto školy sú aktívnymi účastníkmi
predmetových olympiád, postupových súťaží, športových a ostatných súťaží. Školský úrad
v Stropkove:
Adresa ŠÚ:

Číslo telefónu:

Fax:

Mesto Stropkov
Školský úrad v Stropkove
Ul. Hlavná 38/2
091 01 Stropkov

054/486 88 93
Kl. 193

054/486 88 05

Odborná zamestnankyňa školského úradu:
Mgr. Mária Šmajdová - odborná zamestnankyňa ŠÚ msmajdova@stropkov.sk

Š ko l s ký úrad v Strop ko v e pre š ko l y a š ko ls ké za ri a
denia , kt o rý ch
zria ďo va teľo m je obec, vy ko ná v a v rámci preneseného v ýko nu š tá
tnej správy
v š ko l s tv e na sl edo vné
činno s ti :
a) Výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol
riaditeľ základnej školy:
V školskom roku 2016/2017 zo základných škôl sme neobdŕžali žiaden podnet vo veciach,
v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ ZŠ a preto ŠÚ nevydal v rámci preneseného výkonu
štátnej správy v školstve rozhodnutie v druhom stupni riadenia.
b) Kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a
vzdelávania, v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej
kompetencii štátnej školskej inšpekcie:
Začiatkom školského roka 2016/2017 bol vypracovaný Plán kontroly zameraný na dodržiavanie
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského
stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii štátnej školskej inšpekcie.

-

Kontrola bola zameraná na:
Vedenie riaditeľskej a triednej dokumentácie škôl a školských zariadení,
Vedenie dokumentácie stravovacieho zariadenia,
Vedenie dokumentácie školského klubu,
Organizácia predmetových olympiád a športových súťaží,
kontrola evidencie, uplatňovania a realizácie záujmovej činnosti cez vzdelávacie poukazy
a krúžková činnosť.

c) Vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä
organizačných pokynov na príslušný školský rok (organizačné pokyny nesmú byť
v rozpore s pedagogicko – organizačnými pokynmi, ktoré vydáva pre príslušný školský
rok ministerstvo):
V školskom roku 2016/2017 boli vydané:
Usmernenie č. 1/2017 - Príspevok na kurzy pohybových aktivít v prírode a na školy v prírode na rok
2017

Ohlasovacia povinnosť o vzniku odpadu – usmernenie č. 2 2017
Plnenie povinnej školskej dochádzky - usmernenie č. 3 2017
Odporúčania Sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR – usmernenie č. 4 2017
Organizačný pokyn č. 3 Športové súťaže pre školský rok 2016/2017 v okrese Stropkov
Organizačný pokyn č. 2 pre MŠ, ZŠ s MŠ, ZŠ, ZUŠ a ŠZ v okrese Stropkov školský rok
2016/2017
d) Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam:
ŠÚ poskytoval individuálnu pravidelnú metodicko-odbornú pomoc:
- starostom obcí (výberové konania na miesta riaditeľov škôl a školských zariadení,
zaraďovanie
pedagogických
a nepedagogických
zamestnancov
podľa odbornej
a pedagogickej spôsobilosti)
- riaditeľom škôl a školských zariadení ( plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia
republiky, odklad povinnej školskej dochádzky, personálne otázky, činnosť Školských rád,
hodnotenie a klasifikácia žiakov, informácia o nových zákonoch, vyhláškach, smerniciach
a usmerneniach, organizácia a priebeh predmetových olympiád a postupových súťaží,
informácie z MPC Prešov - priebežné vzdelávanie pedagogických zamestnancov, integrácia
detí ...
- učiteľom a riaditeľov škôl a školských zariadení
- zasielanie e-mailovou poštou dôležitých informácii z oblasti školstva, kultúry, športu...

Akcie usporiadané školským úradom pre riaditeľky a učiteľky materských škôl
okresu Stropkov:
pracovné stretnutie riaditeliek MŠ, riaditeľov ZŠ, ZŠ s MŠ a ŠZ – zhodnotenie celoročnej
činnosti.

Meto di ka na ús eku zá kl a dného š ko l s tv a a š ko l s ký ch zar ia dení :
Metodické združenia pre I. st. ZŠ okresu Stropkov
1. MZ pre I. stupeň ZŠ
- MZ viedla Mgr. M. Šmajdová
(Školský úrad Stropkov)
Predmetové komisie pre 2. stupeň ZŠ okresu Stropkov
1. Predmetová komisia - slovenský jazyk
2. Predmetová komisia - matematika
3. Predmetová komisia – cudzie jazyky
4. Predmetová komisia – prír. predmety
5. Predmetová komisia – dejepis
6. Predmetová komisia – zemepis
7. Predmetová komisia – tech. výchova
8. Predmetová komisia – tel. výchova
9. .Klub riadiacej práce

- PK viedla Mgr. M. Šmajdová
(ŠÚ Stropkov)
- PK viedla Mgr. R. Polačková
(CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)
- vedúca PK Mgr. A. Zápotocká
(ZŠ Konštantínova ul. Stropkov)
- PK viedla Mgr. M. Šmajdová
(ŠÚ Stropkov))
- PK viedla Mgr. M. Rusnáková
(ZŠ Mlynská ul. Stropkov)
- vedúca PK Mgr. M. Michrinová
(ZŠ Konštantínova ul. Stropkov)
- PK viedla Mgr. Mária Šmajdová
(Školský úrad Strokov)
- PK viedol Mgr. M. Bochnovič
(ZŠ Mlynská ul. Strokov)
- vedúca klubu Mgr. M. Šmajdová
(Školský úrad Stropkov)

Akcie usporiadané školským úradom pre základné školy okresu Stropkov:
pracovné zasadnutie externých metodikov okresu Stropkov,
pracovné stretnutie klubu riadenia k Testovaniu 9-2017,
pracovné stretnutie riaditeľov ZŠ, ZŠ s MŠ, MŠ, ŠZ a zástupcov zriaďovateľa, hodnotenie a
pokyny k ukončeniu školského roka 2016/2017, hodnotenie predmetových olympiád,
postupových a športových súťaží, činnosť metodických združení, metodických klubov,
predmetových komisií,
zasadnutie učiteľov 1. st. ZŠ
zasadnutie učiteľov PK TchV
zasadnutie PK prír. predmetov
zasadnutie PK SJaL
školenie zamestnancov ZŠS k zásadám správnej výrobnej praxe HACCP
Pr ed metov é oly mp iád y a p ostup ové sú ťaže:
Koordinátor - Školský úrad v Stropkove pre okres Stropkov
Organizátor - školy v meste Stropkov
1. Matematická olympiáda
2. Fyzikálna olympiáda
3. Chemická olympiáda
4. Biologická olympiáda
5. Geografická olympiáda
6. Olympiáda v cudzích jazykoch (anglický)
7. Technická olympiáda
8. Pytagoriáda
9. Olympiáda zo slovenského jazyka
10. Dejepisná olympiáda
Š p ortové sú
ťaže:
Koordinátor - Školský úrad v Stropkove pre okres Stropkov
Organizátor - ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ Konštantínova Stropkov

v Stropkove 7.7.2017

Mgr. Mária Šmajdová
ŠÚ Stropkov

