
Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU 

dňa: 16.12.2019         bod č.:  13 
    

13. Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Jolly Homeschool, 
Kukučínova 4, Pezinok, Súkromného školského klubu detí pri SZŠ Jolly 

Homeschool, Kukučínova 4, Pezinok a Súkromnej výdajnej školskej jedálne  
pri SZŠ Jolly Homeschool, Kukučínova 4, Pezinok  
do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2020 

 
 

PREDKLADÁ : Ing. arch. Igor Hianik, primátor Mesta Pezinok  
SPRACOVAL/A :  PaedDr. Erik Špaňo, metodik školského úradu 
 Viera Tóthová, referent školského úradu 
 Drahoslava Pátková, referent rozpočtu školstva 
   
Stanovisko mestskej školskej rady: odporúča MsZ schváliť návrh na zaradenie Súkromnej ZŠ 
Jolly HOMESCHOOL, Kukučínova 4, Pezinok, Súkromného ŠKD pri SZŠ Jolly 
HOMESCHOOL, Kukučínova 4, Pezinok a Súkromnej výdajnej školskej jedálne pri SZŠ Jolly 
HOMESCHOOL, Kukučínova 4, Pezinok do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2020 (za-8; 
proti-0, nehlasoval-1) 
 
Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania: odporúča MsZ schváliť návrh na 
zaradenie Súkromnej ZŠ Jolly HOMESCHOOL, Kukučínova 4, Pezinok, Súkromného ŠKD pri 
SZŠ Jolly HOMESCHOOL, Kukučínova 4, Pezinok a Súkromnej výdajnej školskej jedálne pri 
SZŠ Jolly HOMESCHOOL, Kukučínova 4, Pezinok do siete škôl a školských zariadení 
k 01.09.2020 (za-8; proti-0, nehlasoval-1) 
 
Uznesenie MsR č. 2-xxx/2019 :  

 
UZNESENIE MsZ č. 1-......../2019 

 
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,  

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších predpisov,  s poukazom na ustanovenie § 16 ods. 1 písm. l)   

zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 

schvaľuje  
 

žiadosť Jolly HOMESCHOOL s.r.o., Kukučínova 4, 902 01 Pezinok  

 

 s ú h l a s í  

so zaradením Súkromnej základnej školy Jolly Homeschool, Kukučínova 4, Pezinok, Súkromného 
školského klubu detí pri SZŠ Jolly Homeschool, Kukučínova 4, Pezinok a Súkromnej výdajnej 

školskej jedálne pri SZŠ Jolly Homeschool, Kukučínova 4, Pezinok  
do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2020 

 
a) bez pripomienok 
 
b) s týmito pripomienkami 



Dôvodová správa: 

Legislatívny rámec: 
• zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  
• zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  
• nariadenie vlády SR č. 668/2004Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
• Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1/2004-E z 1. Apríla 2004, ktorou sa určuje 

postup orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských zariadení pri zaraďovaní, 
vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení a pri zriaďovaní a zrušovaní škôl 
a školských zariadení. 

Dňa 27.11.2019 sa na Mesto Pezinok obrátila Jolly HOMESCHOOL, s.r.o. Kukučínova 4, Pezinok so 
žiadosťou o  opätovné schválenie ich žiadosti o zaradenie ich Súkromnej základnej školy Jolly 
HOMESCHOOL s.r.o., Kukučínova 4, Pezinok vrátane Súkromného školského klubu detí a Súkromnej 
výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení k 1.09.2020. 

Mesto Pezinok vyjadrilo svoj súhlas so zaradením Súkromnej základnej školy Jolly HOMESCHOOL 
(vrátane Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Súkromného školského klubu), Kukučínova 4, Pezinok do 
siete škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Uznesením MsZ č. 
185/2017, 186/2017 a 187/2017 zo dňa 5.10.2017. Súhlasné bolo aj stanovisko Mestskej školskej rady 
v Pezinku a aj Komisie školstva, mládeže a vzdelávania pri MsZ v Pezinku. MŠVVaŠ SR túto žiadosť 
zamietlo z dôvodu uvedenia nižšieho počtu žiakov 25 namiesto požadovaných 30 žiakov prvého ročníka 
prvého stupňa. Tento dôvod bol jediným podnetom k negatívnemu rozhodnutiu MŠVVaŠ SR. 

Dňa 3.10.2019 začalo Ministerstvo školstva SR nové konanie č. 2019/17953:2-A1050 s dátumom začatia 
činnosti Súkromnej základnej školy Jolly HOMESCHOOL od 1. 9. 2020 a požaduje predložiť aktuálne 
Uznesenie Mesta Pezinok najneskôr do 20.12.2019. V prípade, že ak sa stanovenej lehote účastník 
konania nevyjadrí, Ministerstvo školstva dané konanie opäť ukončí. 

SZŠ Jolly HOMESCHOOL  má všetky potrebné schválenia a rozhodnutia k zaradeniu a aktívnemu 
začatiu prevádzky od 1.9.2020 s počtom žiakov 30. 

Prioritou Súkromnej základnej školy Jolly HOMESCHOOL je osobný individuálny prístup k dieťaťu, ktorý 
sa odráža v celom spôsobe každodennej práce pedagógov a detí a upravenom priestore školy. Špeciálne sa 
pri vzdelávacom procese zameriava na anglický jazyk vo všetkých predmetoch a spoločenskovedný 
predmet – Vlastiveda (Slovensko – jeho história, kultúru a geografiu), na ktorú sa zameriava už od 
1.ročníka. Po zaradení by sa škola stala jedinou súkromnou základnou školou so zameraním na anglický 
jazyk a vlastivedu, o ktorú prejavili rodičia úprimný záujem. V meste Pezinok by išlo teda o školu, kde by 
bol nielen vytvorený priestor na individuálny prístup žiakov s mimoriadnou inteligenciou, ale tiež so 
špeciálnymi potrebami. Zriaďovateľ Súkromnej ZŠ Jolly HOMESCHOOL deklaroval ochotu prednostne 
prijímať deti s trvalým pobytom v Pezinku. Výška školného vrátane ŠKD je 450.-€/mesačne za dieťa (10 
mesiacov) a stravné 2,10 €/ obed. Škola má záujem pokračovať s deťmi aj na 2.stupni ZŠ ako 
plnoorganizovaná škola.  

Mesto Pezinok trápi nedostatok voľných kapacít pre deti na prvom stupni v základných školách, 
zaradením Súkromnej základnej školy Jolly HOMESCHOOL by sa zvýšila kapacita minimálne o 30 
detí už k 1.9.2020.  
 
V prípade zaradenia súkromnej základnej školy do siete škôl a školských zariadení, v zmysle platnej 
legislatívy prispieva Mesto na prevádzku školského klubu detí a výdajnej školskej jedálne sumou vo 
výške 88%, čo je v tomto prípade 7 200.-€  za september až december 2020.   

Základné informácie o Súkromnej základnej škole Jolly HOMESCHOOL, Kukučínova 4, Pezinok sú 
v prílohe č. 1.  
 
Základné informácie o Súkromnej výdajnej školskej jedálni pri Súkromnej základnej škole Jolly 
HOMESCHOOL, Kukučínova 4, Pezinok, sú v prílohe č. 2. 
 
Základné informácie o Súkromnom školskom klube detí pri Súkromnej základnej škole Jolly 
HOMESCHOOL, Kukučínova 4, Pezinok, sú v prílohe č. 3 



Príloha č. 1   

Súkromná základná škola Jolly HOMESCHOOL, Kukučínova 4, Pezinok 

Základné informácie: 
Názov zariadenia: Súkromná základná škola Jolly HOMESCHOOL, Kukučínova 4, 

Pezinok  

Adresa školy:  Kukučínova 4, 902 01 Pezinok 
IČO zriaďovateľa:    50 550 152 
Zriaďovateľ:    Jolly HOMESCHOOL, s.r.o.  Kukučínova 4, 902 01 Pezinok 
Forma právnej 
subjektivity:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Vyučovací jazyk:   Slovenský jazyk 
Predpokladaný počet 
všetkých detí:  30 

Predpokladaný počet 
všetkých tried:  

4 (1., 2., 3., 4., ročník – primárne vzdelávanie) 
Plán otvoriť 2. stupeň v nových priestoroch v blízkosti SZŠ Jolly 
HOMESCHOOL, v školskom roku 2024/2025 

Personálne zabezpečenie 
školy:  

Riaditeľka školy – vysokoškolské pedagogické vzdelanie 2. stupňa 
pre primárne vzdelávanie, II. atestácia  
Pedagóg pre 1 stupeň – vysokoškolské pedagogické vzdelanie 2. 
stupňa pre primárne vzdelávanie, II. atestácia  
Liečebná pedagogička – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 
v odbore liečebná pedagogika 
Učiteľka anglického jazyka – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, 
štátna skúška z anglického jazyka 
Externá spolupráca s výchovnou poradkyňou a metodičkou 
prevencie, Externá spolupráca s učiteľkou hudobnej výchovy  
Externá spolupráca s učiteľkou telesnej výchovy   
Administratívny pracovník 

Priestorové zabezpečenie 
školy:  

Kukučínova 4, 902 01 Pezinok 

Učebné plány a učebné 
osnovy, podľa ktorých sa 
bude v škole uskutočňovať 
výchovno-vzdelávací 
proces :   

Štátny vzdelávací program – primárne vzdelávanie – ISCED 1, 
Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ 
 

Predpokladaný dátum 
zaradenia školy do siete 
škôl a školských zaradení: 

2019, šk. rok 2020/2021 

 
Predpokladaný rozpočet 
(mesačne): 

- mzdy a odvody (bez premenlivých položiek) cca 5 760Eur/mesačne 
- prevádzkové náklady na školu cca 1 780 Eur/mesačne 
- prevádzkové náklady na výuku cca 2 040 Eur/mesačne 
NÁKLADY spolu cca 9 380 Eur/mesačne  
PRÍJMY: 13 500 Eur/mesačne  
ROZDIEL: 4 120 Eur/mesačne  

 
 
 
 

Príloha č. 2  
  



Súkromná výdajná školská jedáleň, Kukučínova 4, Pezinok  
pri Súkromnej základnej škole Jolly HOMESCHOOL, Kukučínova 4, Pezinok 

Základné informácie:  
Názov zariadenia: Súkromná výdajná školská jedáleň, Kukučínova 4, Pezinok, pri  

Súkromnej základnej škole Jolly HOMESCHOOL, Kukučínova 4, 
Pezinok 

Adresa školy:  Kukučínova 4, 902 01 Pezinok 

IČO zriaďovateľa:    50 550 152 
Zriaďovateľ:    Jolly HOMESCHOOL, s.r.o. 

 Kukučínova 4, 902 01 Pezinok 
Forma právnej 
subjektivity: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Vyučovací jazyk:   Slovenský jazyk 

Predpokladaný počet 
všetkých detí:  30 (výdaj stravy pre tento počet žiakov) 

Personálne zabezpečenie 
Výdajnej ŠJ 

Stravu vydáva: Kuchár - 0,5 pracovného úväzku 
Vedúca školskej jedálne - 0,2 pracovného úväzku 
Výdaj stravy pre počet zamestnancov: 4, počet detí 30 

Priestorové zabezpečenie 
školy:  

Kukučínova 4, 902 01 Pezinok 
Výdaj stravy v kuchynke priestorov školy.  
Dovoz stravy v špeciálnych nerezových nádobách zabezpečený 
dodávateľom.  

Stravovanie bude 
zabezpečené: 

Externý dodávateľ stravy:  
Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok   

Predpokladaný dátum 
zaradenia školy do siete 
škôl a školských zaradení: 

1.09.2020,  

školský rok 2020/2021 
Predpokladaný rozpočet 
(mesačne):  
 

- mzdy a odvody (bez premenlivých položiek) 1000 Eur/mesačne  
- náklady za stravu 30 detí a 4 dospelí cca 1466,80 Eur/mesačne/20 
obedov  
- prevádzkové náklady:  
     doprava stravy cca 100 Eur/mesačne 
     prenájom a odber zbernej nádoby cca 60 Eur/mesačne 
     iné prevádzkové náklady   ... cca 50 Eur/mesačne 
NÁKLADY spolu cca 2676,80 Eur/mesačne  
PRÍJMY: 2700 Eur/mesačne (príspevky od rodičov) 
ROZDIEL   23,20 Eur/mesačne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 3  
  



Súkromný školský klub detí, Kukučínova 4, Pezinok, 
pri Súkromnej základnej škole Jolly HOMESCHOOL, Kukučínova 4, Pezinok 

Základné informácie 

Názov zariadenia: Súkromný školský klub detí, Kukučínova 4, Pezinok, pri 
Súkromnej základnej škole Jolly HOMESCHOOL, Kukučínova 4, 
Pezinok 

Adresa:  Kukučínova 4, 902 01 Pezinok 
IČO zriaďovateľa:    50 550 152 
Zriaďovateľ:    Jolly HOMESCHOOL, s.r.o. 

 Kukučínova 4, 902 01 Pezinok 
Forma právnej 
subjektivity:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Vyučovací jazyk:   Slovenský jazyk 
Predpokladaný počet 
všetkých detí v ŠKD:  30 

Predpokladaný počet 
oddelení  

4 (1., 2., 3., 4., ročník – primárne vzdelávanie) 
Plán otvoriť 2. stupeň v nových priestoroch v blízkosti SZŠ Jolly 
HOMESCHOOL, v školskom roku 2021/2022 

Personálne zabezpečenie 
ŠKD:  

Riaditeľka školy – vysokoškolské pedagogické vzdelanie 2. stupňa 
pre primárne vzdelávanie, II. atestácia  
Liečebná pedagogička – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 
v odbore liečebná pedagogika 

Priestorové zabezpečenie 
ŠKD:  

 
Kukučínova 4, 902 01 Pezinok 

Učebné plány a učebné 
osnovy, podľa ktorých sa 
bude v škole uskutočňovať 
výchovno-vzdelávací 
proces :   

Voľno vzdelávacie aktivity a krúžky zamerané na osobný rozvoj 
detí v čase od 15.00 do 17.00 hod, od pondelka do štvrtka. 
Výtvarné vzdelávacie aktivity 
Športové vzdelávacie aktivity 
Hudobné vzdelávacie aktivity: flauta, klavír, gitara 

Predpokladaný dátum 
zaradenia školy do siete 
škôl a školských zaradení: 

2019, školský rok 2020/2021 
 

Predpokladaný rozpočet 
(mesačne): 

- mzdy a odvody (bez premenlivých položiek) cca 1000 Eur/mesačne 
- prevádzkové náklady cca 750 Eur/mesačne 
NÁKLADY spolu cca 1 750 Eur/mesačne  

PRÍJMY: 3000 Eur/mesačne  

ROZDIEL   1 250 Eur/mesačne  

 

 


