
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 : 26.2.2015 o 15:30 hod 
 
 
 

I. Účastníci : Mgr. Andrea Harzeková, Ing. Ján Chabada, Ing. Mgr. Miriam Janegová,  

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

Ospravedlnili sa: Ing. Eleonóra Gragorová, Mgr. Pavol Špita, Miroslav Šupolík. 

 Hosť: Ing. Juraj Oriešek 

 

 

II. Program : 1. Úvod 

2. Plnenie uznesenia z 15.10.2014 

3. Správa o polročných výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu 

4. Informácia o počte prvákov a prvých tried v budúcom šk. roku  

5. Informácia o výsledkoch internetového prieskumu školy 

6. Rôzne 

 

               

            

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. 

K bodu 2 : 

V uznesení z 10/2014 RŠ poverila riaditeľa školy vypracovaním opatrení, ktoré je potrebné vykonať 
pre bezpečný prístup do školy a informovať o týchto opatreniach na tomto zasadaní RŠ. Riaditeľ školy 
informoval o vykonaných opatreniach: zamykanie dverí, ktoré boli počas vyučovania otvorené. 
Členovia RŠ sa zhodli na potrebe neustáleho zvyšovania bezpečnosti školy z ohľadom na technické 
a organizačné možnosti školy.  
RŠ sa na predchádzajúcom zasadaní dohodla na zverejňovaní zápisníc . Úloha je splnená. Bol tiež 
zriadený účet na prijímanie podnetov prostredníctvom emailov. 
 
K bodu 3 : 

Členovia RŠ sa oboznámili s výsledkami, ktoré dosiahli žiaci v rámci vzdelávania a pri reprezentácií 

školy v súťažiach, do ktorých sa škola zapojila. Členovia RŠ diskutovali o možnosti zlepšenia 

športových aktivít žiakov, ako napríklad väčšie zapájanie do športových súťaží, využívanie spojených 

hodín telocviku na korčuľovanie, plávanie a pod., zapájanie detí do „športových“ krúžkov. 

 

 

 

 



 

 

K bodu 4 : 

Riaditeľ školy informoval, že na školský rok 2015/2016 bolo zapísaných 28 prvákov (dve triedy). 

Z toho vyplýva nutnosť vybudovať novú triedu. Informoval o možnosti vytvorenia triedy vo farskom 

pastoračnom centre a potrebných úpravách, ktoré je potrebné na to vykonať. V nasledovnej diskusií 

členovia RŠ rozoberali nevýhody a riziká umiestnenia triedy v objekte pastoračného centra. V objekte 

je tiež prevádzka cukrárne a s tým súvisí problém spoločných toaliet a zamedzenie prístupu 

neoprávnených osôb k žiakom.  Problém s vydávaním obedov pre žiakov. Členovia RŠ odsúhlasili 

vznik novej triedy. Za hlasovali všetci prítomní. Navrhli vybudovanie novej triedy v objekte školy. 

Vymenovali komisiu, ktorá má spolupracovať pri budovaní novej triedy. Členmi komisie sú: riaditeľ 

školy – Ing. Juraj Oriešek, Ľubomír Poljak, Miroslav Šupolík (nebol prítomný na zasadnutí, predseda 

RŠ overí jeho súhlas). O postupe pri budovaní novej triedy bude riaditeľ školy informovať na 

budúcom zasadnutí RŠ. Vybudovanie triedy vo farskom pastoračnom centre ostáva ako náhradná 

alternatíva. 

 

K bodu 5 : 

Riaditeľ školy informoval o výsledkoch internetového prieskumu školy. Následne prezentovala 

výsledky prieskumu školy v porovnaní s inými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinskej diecézy 

p. Janegová. Členovia RŠ poverili riaditeľa školy zverejnením výsledkov prieskumu na internetovej 

stránke školy. 

 

K bodu 6 : 

Riaditeľ školy informoval o: 

- projekte Ekologický manažment dažďových vôd 

- možnosti vybudovania prístavby spojenou s vybudovaním škôlky, 

prostredníctvom dotácií o ktoré sa škola uchádza 

- prebiehajúcom súdnom procese s bývalou zamestnankyňou p. Bošanskou, ktorá školu 

žaluje pre neplatnosť výpovede  

  

III. Uznesenie :  

Členovia RŠ boli informovaní o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu za prvý polrok. Schválili 

vytvorenie dvoch prvých tried v školskom roku 2015/2016 a navrhli vybudovanie novej triedy 

v budove školy. Pre potreby vybudovania triedy ustanovili komisiu v zložení riaditeľ školy – Ing. Juraj 

Oriešek, Ľubomír Poljak, Miroslav Šupolík. O postupe pri budovaní novej triedy bude riaditeľ školy 

informovať na budúcom zasadnutí RŠ. Členovia RŠ poverili riaditeľa školy zverejnením výsledkov 

prieskumu školy  na internetovej stránke. 

Zapísal : Martin Štefanov 

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


