
VYHLÁSENIE 

Žiackeho parlamentu pri ZŠ Jána Bakossa v Banskej Bystrici 

k návrhu na jej vyradenie zo siete škôl 

 

My členovia Žiackeho parlamentu, zástupcovia žiackej obce žiakov ZŠ Jána Bakossa 

v Banskej Bystrici, týmto vyhlasujeme rezolútny nesúhlas s návrhom na vyradenie našej školy 

zo siete základných škôl. 

Ako dôvody nášho nesúhlasu uvádzame: 

• V našej škole sú milí, tolerantní a trpezliví učitelia, ktorí si nás vždy vypočujú 

a pomôžu nám. 

• Učiteľov vnímame ako našich druhých rodičov, na ktorých sme si zvykli 

a neradi by sme ich stratili. 

• Vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi na škole sú na vysokej úrovni. 

• Škola sa nachádza v prostredí mimo frekventovaných ciest, čím je 

zabezpečená bezpečnosť detí pri príchode do školy i odchode zo školy. 

• Zrušením našej školy zrušíte jedinú klasickú základnú školu v centre Banskej 

Bystrice. 

• Naša škola je jednou zo spádových oblastí mesta, kam dochádzajú žiaci 

z Uľanky, Nového Sveta, Starých Hôr, Jakuba, Harmanca, Španej Doliny... 

• Žiaci školy nie sú nadšení myšlienkou prechodu na iné školy. 

• Naša škola ponúka množstvo akcií ako napr. Halloween, karneval, noc v škole, 

Juniáles, DOD... 

• V triedach sú výborné kolektívne vzťahy, vďaka ktorým sa nerobia žiadne 

rozdiely medzi žiakmi. 

• Mnohé z detí môžu utrpieť citovú traumu, ktorá bude spôsobená zmenou 

prostredia a odtrhnutím od kolektívu a priateľov. 

Naše reakcie na vyradenie našej školy: 

O tomto návrhu sme sa dozvedeli prostredníctvom internetu a televízie. Naše prvé 

reakcie boli zmesou smútku a hnevu. Nechápali sme dôvod, prečo má byť naša škola tak 

náhle vyradená zo siete škôl aj napriek ubezpečeniu pána primátora a vedenia mesta, že 

naša škola bude zachovaná aj do ďalších rokov. Pýtame sa, prečo sa teda uskutočnila voľba 



riaditeľky školy deň pred jej zrušením? Ide o veľmi necitlivé riešenie, ktoré zasiahlo nielen 

nás žiakov, ale aj našich rodičov a pedagógov. Keď sme si uvedomili, že môžeme o našu školu 

prísť, nejeden žiak za ňou vyronil slzu. Slzu za školou, v ktorej sme prežili nejeden úžasný 

zážitok. Zarmútilo to aj deviatakov, ktorým spomienky na našu školu už nik nevezme a želajú 

si, aby ich mladší spolužiaci zažili podobné zážitky. Aj napriek tomu, že zo školy už 

odchádzajú, sú ochotní za ňu bojovať. 

My deti nie sme produktom národného hospodárstva, ktorého kvalita sa určuje 

nejakými číslami. Aj my si zaslúžime výchovu a vzdelávanie v plnohodnotnej škole, v pokojnej 

atmosfére a v harmonickom prostredí. 
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V Banskej Bystrici 22. mája 2014 


