
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 :   20.10.2015 o 16:00 hod  

 

I. Účastníci : Ing. Mgr. Miriam Janegová, Ing. Eleonóra Gregorová, Ing. Ján Chabada, Ľubomír 

Poljak , Ing. Peter Ľupták, Mgr. Mária Maťková, Ing. Martin Štefanov.  

Ospravedlnili sa: Mgr. Andrea Harzeková, Mgr. Pavol Špita, Miroslav Šupolík, Elena Šeligová.  

 Hostia: Ing. Juraj Oriešek ,  

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.   Úpravy školského poriadku 

5.  Dokumenty pre činnosť  ŠKD 

6.  Inovovaný školský vzdelávací program 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

K bodu 1 : 

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

Predstavil program rokovania  RŠ, s ktorým súhlasili všetci prítomní členovia. Predseda RŠ poprosil 

o pomoc, pri zhotovení zápisnice p. Ľuptáka, ktorý súhlasil. Podklady k jednotlivým bodom programu, 

boli členom poslané prostredníctvom elektronickej pošty. Viacerí členovia upozornili na problémy pri 

otváraní poslednej pošty (IŠkVP). Predseda RŠ prisľúbil skontrolovať uvedenú komunikáciu, aby sa 

problémy neopakovali. 

 

K bodu 2 : 

Predseda RŠ otvoril rokovanie k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za minulý školský 

rok. Správu prijali členovia RŠ bez pripomienok. 

K bodu 3: 

 Pri  prerokovaní materiálov pre zabezpečenie výchvno-vzdelávacieho procesu na budúci 

školský rok sa p. Poljak informoval o zabezpečení triedníctva v 9.A aj s ohľadom na pomoc pri 

podávaní prihlášok na stredné školy. Riaditeľ školy informoval, že triedníctvo dočasne vykonáva p. 

učiteľ  Ševčovič a v prípade potreby by ho mohol vykonávať p. Gabčo zástupca riaditeľa školy.  Na 

pomoc pri podávaní prihlášok na stredné školy sa žiaci môžu obrátiť na výchovnú poradkyňu p. 



učiteľku Ponechalovú.  V následnej diskusií sa členovia rady zhodli na potrebnom aktívnejšom 

prístupe všetkých zainteresovaných pri procese výberu strednej školy.  Pani učiteľka Maťková 

poukázala na chýbajúci zvukový záznam z predchádzajúceho zasadania rady. Ako overovateľka 

zápisnice s ňou súhlasila s tým, že je k nej aj zvukový záznam. Predseda RŠ vysvetlil príčiny, pre ktoré 

záznam nebol vyhotovený. Bolo to chybným nastavením kvality záznamu, ktoré neskontroloval pred 

začiatkom zasadania. Kvalita záznamu bola príliš veľká a to spolu s dĺžkou záznamu vytvorilo príliš 

veľké dáta, ktoré počítač nedokázal spracovať. Ak je zápisnica nedostatočná, navrhol predseda RŠ, 

aby sa členovia RŠ zišli a doplnili zápisnicu o chýbajúce skutočnosti.  O toto neprejavili prítomní 

členovia RŠ záujem.   

K bodu 4: 

 Pred začiatkom aktuálneho školského roku  boli vykonané zmeny v školskom poriadku 

ohľadom zavedenia skriniek v šatni žiakov a predĺženia prestávky medzi 2. a 3. vyučovacou hodinou. 

Členovia RŠ nemali k uvedeným zmenám pripomienky.  

K bodu 5: 

 Výchovný program školského klubu detí (ŠKD) a Vnútorný poriadok ŠKD prerokovali prítomní 

členovia RŠ bez pripomienok. 

K bodu 6: 

 Niektoré zmeny v Školskom vzdelávacom programe (ŠkVP) RŠ prerokovala na svojom 

zasadaní v máji tohto roka. Inovovaný ŠkVP prerokovala RŠ bez pripomienok. 

K bodu 7: 

 Na základe pripomienok niektorých rodičov, navrhol predseda RŠ na najbližšom zasadaní 

(november – december) prerokovať rozpočet školy.  Z následnej diskusie vzišlo, že rozpočet nie je 

možné zostaviť skôr ako v januári, nakoľko až vtedy prídu informácie o financiách poukázaných zo 

štátneho rozpočtu. 

K bodu 8: 

 Prítomní členovia RŠ sa dohodli na termíne budúceho zasadania vo februári 2016, prípadne 

podľa potreby.  

 III. Uznesenie 

Členovia RŠ na svojom zasadaní dňa 20.10.2015 prerokovali nasledovné dokumenty: Správa o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015, Pedagogicko-

organizačné a materiálno –technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 

2015/2016, Výchovný program ŠKD, Vnútorný poriadok ŠKD, Inovovaný ŠkVP. Uvedené dokumenty 

členovia RŠ prerokovali bez pripomienok. Členovia RŠ tiež bez pripomienok prerokovali zmeny 

v školskom poriadku platné od začiatku školského roka 2015/2016. 

Zapísal : Martin Štefanov  

Overil : Peter Ľupták 

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


