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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2020 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

 
1. Vydať súhlas k zaradeniu  Súkromnej základnej školy Felix do Siete škôl a školských zariadení.   

2. Vydať kladné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy Felix do siete školských zariadení  - 

zabezpečenie priestorov 

3. Vydať súhlas k zaradeniu školského zariadenia Školský klub detí pri Škole Felix do Siete škôl a školských 

zariadení.   

4. Vydať kladné stanovisko k zaradeniu školského zariadenia Školský klub detí pri Škole Felix do siete 

školských zariadení  - zabezpečenie priestorov 

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
OZ FELIX Žilina je zriaďovateľom Súkromnej základnej školy Felix. Máme záujem požiadať o zaradenie Súkromnej 

základnej školy Felix do Siete škôl a školských zariadení.  

1. V  zmysle §16 ods. 1, písm. I)  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov si Vás dovoľujeme požiadať o súhlas k zaradeniu  Súkromnej 

základnej školy Felix do Siete škôl a školských zariadení.   

2. V  zmysle §16 ods. 1, písm. h)  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov si Vás dovoľujeme požiadať o stanovisko k zabezpečeniu 

priestorov pre školu, t.j. že v k priloženej nájomnej zmluve nemáte námietky. 

Na základe priloženého návrhu na nájomnú zmluvu máme záujem o prenájom časti budovy na ulici Ku 

škôlke 196/11, 010 03 Žilina-Zádubnie. Táto  budova je v majetku obce.   

Pre potreby detí chce OZ FELIX Žilina zriadiť školské zariadenie Školský klub detí pri Súkromnej základnej škole 

Felix. 

3. V  zmysle §16 ods. 1, písm. I)  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov si Vás dovoľujeme požiadať o súhlas k zaradeniu  školského 

zariadenia Školský klub detí pri Škole Felix do Siete škôl a školských zariadení.   

4. V  zmysle §16 ods. 1, písm. h)  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov si Vás dovoľujeme požiadať o stanovisko k zabezpečeniu 

priestorov pre Školský klub detí pri Škole Felix, t.j. že v k priloženej nájomnej zmluve nemáte námietky. 

Na základe priloženého návrhu na nájomnú zmluvu máme záujem o prenájom časti budovy na ulici Ku 

škôlke 196/11, 010 03 Žilina-Zádubnie. Táto  budova je v majetku obce.   
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MATERIÁL 

 
Tím Komunitnej školy Tramtária zastrešený OZ FELIX Žilina má záujem o založenie Súkromnej základnej školy 

Felix v Žiline od školského roku 2021/22. Ide o menšiu plne organizovanú školu (9 ročníkov) s jednou triedou v 

ročníku – pri naplnenom stave bude školu navštevovať spolu cca 180 detí. Ročníky sa budú otvárať postupne. 

Štúdium bude prezenčné. 

Motiváciou k založeniu SZŠ Felix v Žiline je vyrovnať sa ostatným krajským a okresným mestám, v ktorých už 

takéto pokrokové školy úspešne fungujú. Naším cieľom je pritiahnuť, sieťovať a vychovávať talentovaných 

pedagógov. Chceme v Žiline vybudovať centrum moderného vzdelávania, ktoré bude overené metódy zdieľať s 

ostatnými školami v Žiline a vytvárať priestor pre vzájomné obohacovanie sa. Za účelom posilnenia diskusie o 

inováciách vo vzdelávaní budeme vytvárať príležitosti pre hospitácie učiteľov z iných škôl. 

Súkromná základná škola Felix 

 Sieť škôl Felix: BA (od 2012), BA (od 2018), KE (od 2019), LM (od 2019), TT (od 2020), ZA (od 2021?) 

 Školy Felix pomáhajú deťom vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých 

a šťastných ľudí. Tešia sa veľkému záujmu rodičov – v Bratislave 140 prihlášok na 60 voľných miest. 

 Dôraz na life skills. Prezentačné zručnosti, kritické myslenie, flexibilita, spolupráca, práca v tíme, riešenie 

konfliktov, tvorivosť. 

 Podpora vnútornej motivácie k učeniu. Chcem sa učiť, je to dôležité a baví ma to. 

 Konštruktivistický spôsob vyučovania. Učiteľ zadáva také úlohy, aby deti na poznatky prišli samé. 

Budovanie intelektuálnej aktivity žiakov. 

 Nie je výkonovo orientovaná. Prednosť má kvalita pred kvantitou – aby deti vedeli využiť poznatky v praxi. 

Určená pre všetky deti – inklúzia. 

 

Komunitná škola Tramtária 

 Lesný klub Tramtária založený v roku 2015. Dopyt výrazne prekračuje ponuku – 20 prihlášok na 1 voľné 

miesto. 

 Komunitná škola Tramtária založená v roku 2018. Druhý školský rok navštevuje školu 10 detí zapísaných na 

domácom vzdelávaní (prváci a druháci) 

 Koncepcia Komunitnej školy Tramtária sa zhoduje s koncepciou školy Felix. 

 

Dôvody 

 Uspokojiť rastúci dopyt po tomto štýle vzdelávania. Ponúknuť žilinským deťom a rodičom iný prístup 

k vzdelávaniu. 

 Tlak na zvýšenie kvality vzdelávania v štátnych školách. Spolupráca s mestskými školami – synergia 

(príklad iného fungovania, možnosti vzdelávania: konferencie, otvorené hodiny, workshopy, diskusie, 

EduPoint) 

 Založenie inovatívnej školy je v súlade s víziou Plánu ZA – školstvo ako priorita 

 Normatívne financovanie zo štátneho rozpočtu – z mestského rozpočtu iba ŠKD 
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Priestory školy 

SZŠ Felix má záujem o prenájom priestorov na prízemí v budove MŠ Zádubnie (v prílohe prikladáme návrh na 

nájomnú zmluvu). Momentálne tiež prebiehajú rokovania s ďalšími subjektmi ohľadom prenájmu priestorov v čase, 

keď kapacita priestorov v MŠ Zádubnie prestane nárokom SZŠ Felix postačovať. Ide o priestory bývalej CZŠ a 

bývalej obchodnej akadémie na Jarnej ulici. S mestom Žilina by sme tiež chceli pokračovať v rokovaniach o 

prenájme priestorov bývalej ZŠ na Hollého ulici, prípadne o rozšírení priestorovej kapacity MŠ Zádubnie. 

 

Kontakty 
Sieť škôl Felix  
https://www.skolafelix.sk/ 
Ing. Peter Halák – zriaďovateľ, 0905 620 575. peter.halak@skolyfelix.sk 

 
Škola Tramtária  
https://skolatramtaria.eu/ 
PhDr. Jana Buteková – koordinátorka, 0907 694 985. info@skolatramtaria.eu 
Mgr. Jakub Kaprál – učiteľ. 0944 007 770  

 

 

 

 

 

  

 

PRÍLOHY 

1. Žiadosť o súhlas obce so zaradením Súkromnej základnej školy Felix do Siete škôl a školských zariadení 

v zmysle §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 

2. Žiadosť o stanovisko k zaradeniu  Súkromnej základnej školy do siete školských zariadení  - zabezpečenie 

priestorov 

3. Žiadosť o súhlas obce so zaradením školského zariadenia Školský klub detí pri Škole Felix do Siete škôl 

a školských zariadení v zmysle §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  

4. Žiadosť o stanovisko k zaradeniu  školského zariadenia Školský klub detí pri Škole Felix do siete školských 

zariadení  - zabezpečenie priestorov. 

5. Školský vzdelávací program Súkromnej základnej školy Felix ISCED1 

6. Školský vzdelávací program Súkromnej základnej školy Felix ISCED2 

7. Výchovný program školského zariadenia Školský klub detí pri Škole Felix 

https://www.skolafelix.sk/
mailto:peter.halak@skolyfelix.sk
https://skolatramtaria.eu/
mailto:info@skolatramtaria.eu

