
Zápisnica zo zasadania Rady školy pri ZŠ Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom 

 

Miesto zasadnutia :  Základná škola Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom  

 

Dátum a čas :   14.9.2015 o 16:30 hod  

 

I. Účastníci : Mgr. Andrea Harzeková, Ing. Mgr. Miriam Janegová, Ing. Eleonóra Gregorová, 

Mgr. Pavol Špita, Miroslav Šupolík, Ing. Peter Ľupták, Mgr. Mária Maťková, Ing. 

Martin Štefanov.  

Ospravedlnili sa: Ing. Ján Chabada, Ľubomír Poljak.  

 Hostia: Ing. Juraj Oriešek , zástupcovia pedagógov, zástupcovia rodičov 

 

II. Program :  

1. Úvod  

2.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2014/2015 

3.   Pedagogicko-organizačné a materiálno –technické zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu v školskom roku 2015/2016 

4.   Riešenie personálnej situácie v pedagogickom zbore 

5.   Diskusia 

6.  Záver 

 

K bodu 1 : 

Zasadanie rady školy (ďalej len RŠ) otvoril a rokovanie viedol predseda RŠ Martin Štefanov. 

Navrhol zvoliť zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľa sa prihlásil podpredseda RŠ, za 

overovateľov boli navrhnutí Mgr. Maťková a Ing. Gregorová. Návrh odsúhlasili všetci členovia RŠ.  

Následne odôvodnil vypustenie bodu č. 2 z programu a jeho prerokovanie na nasledujúcom 

zasadnutí. 

p. Janegová navrhla do programu zaradiť informáciu o výsledkoch autodiagnostiky. 

So zmenami v programe súhlasili všetci členovia RŠ a bod č. 4 bol presunutý na začiatok. 

 

K bodu 4 : 

Predseda RŠ informoval, že toto zasadanie rady školy  žiadali zvolať 4 členovia RŠ za zamestnancov 

školy spolu s pánom farárom. Vyzval týchto členov, aby objasnili dôvod zvolania RŠ. Upozornil, že RŠ 

nemá kompetenciu zasahovať do rozhodnutí p. riaditeľa pri personálnych zmenách. 

Pán farár vysvetlil zvolanie RŠ, poukázal na správanie p. riaditeľa (zvyšovanie hlasu, 

neakceptovanie pripomienok, uviedol príklady). Vyjadril odmietnutie spolupráce s riaditeľom, pokiaľ 

nezmení správanie k učiteľom. Vyzval p. riaditeľa, aby sa ospravedlnil p. Adamíkovej.  



Pán riaditeľ vysvetlil situáciu pri ignorovaní pripomienok na pracovnej porade. Reagoval na 

vyjadrenia pána farára. 

Predseda RŠ vyjadril žiaľ k vyjadreniam p. farára a p. riaditeľa. Vyjadril presvedčenie, že vzniknuté 

nedorozumenie pramení z nepochopenia nutnosti riešenia situácie v prípadoch ubližovania deťom zo 

strany určitých pedagógov. 

Pán farár uviedol ďalšie príklady zo spolupráce s p. riaditeľom. Z pozície duchovného správcu 

dôrazne upozornil p. riaditeľa s výstrahou.  

p. Janegová objasnila proces prijímania zamestnancov a úlohy duchovného správcu a p. riaditeľa 

v tomto procese. 

p. riaditeľ podal vyjadrenie k prijímaniu novej katechétky a k ďalším pripomienkam p. farára. 

Vyjadril sa tiež k ďalším personálnym zmenám. 

p. Harzeková objasnila návrh, ohľadom úpravy úväzku p. Adamíkovej. 

K situácii sa postupne vyjadrili všetci prítomní členovia RŠ.  

Predseda RŠ opätovne vyzval všetkých na ohľad na deti. Navrhol vzhľadom na priebeh zasadnutia 

ďalšie body presunúť na najbližšie zasadnutie a otvoril diskusiu. V diskusii sa vyjadrili viacerí rodičia 

a pedagógovia. 

V závere sa prítomní dohodli na doriešení situácie dňa 21.9.2015 v užšom zastúpení za účasti p. 

riaditeľa, p. farára, p. Janegovej, predsedu RŠ, predsedu spoločenstva rodičov pri ZŠ. 

Zapísal : Peter  Ľupták  

Overili: Ing. Eleonóra Gregorová, Mgr. Mária Maťková 

Rozdeľovník : Členovia RŠ, ZŠ Ž. Bosniakovej v Tepličke nad Váhom 


