
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 : 28.5.2015 o 15:00 hod 
 
 
 

I. Účastníci :  

Mgr. Andrea Harzeková, Ing. Mgr. Miriam Janegová, Ing. Peter Ľupták, Mgr. Mária Maťková, 

Ľubomír Poljak, Elena Šeligová,  Ing. Martin Štefanov.  

Ospravedlnili sa: Ing. Eleonóra Gregorová, Ing. Ján Chabada, Mgr. Pavol Špita, Miroslav 

Šupolík. 

Hosť: Ing. Juraj Oriešek 

 

II. Program : 1. Úvod 

2. Prerokovanie rámcového učebného plánu pre 1. a 5. roč. podľa 

nového ŠVP 

3. Pripravenosť školy na otvorenie dvoch tried prvákov 

4. Výsledky  testovania deviatakov, vyhodnotenie prijatých opatrení 

na zlepšenie výsledkov 

5. Diskusia 

6. 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. Na predchádzajúcom zasadaní rady 

boli v rámci uznesenia stanovené nasledovné úlohy: 1. Postup pri budovaní novej triedy – bude sa 

prerokovávať v samostatnom bode. 2. Informovanosť o výsledkoch internetového prieskumu – 

Výsledky zatiaľ nie sú zverejnené. Úloha je v trvaní. Riaditeľ školy informoval, že o výsledkoch bude 

informovať aj na plenárnom rodičovskom združení na začiatku budúceho školského roka. 

K bodu 2 : 

Riaditeľ školy informoval o novom v Štátnom vzdelávacom programe (ďalej len ŠVP), podľa ktorého 
sa bude meniť výučba v 1. a 5. ročníka v budúcom školskom roku. Podľa tohto plánu bol upravený aj 
Školský vzdelávací program (ďalej len ŠkVP). Podľa nového ŠVP má škola k dispozicií na dotvorenie 
vlastného ŠkVP dve hodiny týždenne pre prvý ročník, resp. tri hodiny pre piaty ročník. Pre prvý ročník 
škola vybrala po jednej hodine z predmetov Anglický jazyk a Katolícke náboženstvo. Nebude hodina 
Informatiky a pribudne hodina Prvouky namiesto Prírodovedy. Pre piaty ročník to budú po jednej 
hodine z predmetov Matematika, Katolícke náboženstvo a Anglický jazyk. Oproti doteraz platnému 
ŠkVP  bude o hodinu menej Anglického jazyka a pribudne hodina Technika. Prítomný členovia rady 
školy prijali zmeny ŠkVP jednohlasne. 
 



 

K bodu 3 : 

Riaditeľ školy informoval o postupe pri budovaní novej triedy. Na obecnom stavebnom úrade je 

podaná na schválenie žiadosť o vytvorenie novej triedy. Bude potrebné presunúť únikový východ na 

chodbe, ktorý je momentálne v priestoroch budúcej triedy. Po získaní súhlasu zo stavebného úradu 

bude zvolaná komisia pre vytvorenie triedy, aby sa dohodol spôsob a postup realizácie. Čo sa týka 

materiálneho vybavenia triedy veci boli objednané, niektoré sú až dodané. Náklady na výstavbu by 

mali byť pokryté z finančnej rezervy školy.  

K bodu 4 : 

Riaditeľ školy informoval, o výsledkoch, ktoré dosiahli deviataci v celoslovenskom testovaní. Zo 

Slovenského jazyka bola úspešnosť žiakov 64,06% a percentil 61,4%. Z Matematiky bola úspešnosť 

žiakov 46,88% a percentil 34%. V diskusii sa členovia rady skonštatovali veľmi slabé výsledky 

monitoru z matematiky. Pani Janegová upozornila, aj vzhľadom na výsledky ostatných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti  biskupského úradu, ktoré dosahujú lepšie výsledky, že stav je potrebné 

riešiť nielen navyšovaním počtu hodín, ale je potrebné zamerať sa na kvalitu výučby. 

 

K bodu 5 : 

Riaditeľ informoval o pripravovanej prestavbe šatni žiakov a jeho informácie doplnil p. Poljak, ktorý je 

tiež členom ZRŠ, ktoré sa na prestavbe šatni podieľa a financuje. Terajšie šatne by mali byť nahradené 

počtom 200 ks skriniek. Na dotaz riaditeľ školy informoval, že súdny proces s p. Bošanskou pokračuje, 

a bolo stanovené ďalšie pojednávanie na jún. Členovia rady následne diskutovali s riaditeľom školy o 

príčine výpovede a tiež o príčinách výpovede p. Gavlákovej a o hrozbe ďalšieho súdneho procesu. 

Riaditeľ školy informoval, že  ocenenie pre najlepších žiakov katolíckych škôl Žilinskej diecézy získala 

za školu Beáta Halamová z 9.A. 

 

K bodu 6 : 

Členovia rady sa dohodli na termíne ďalšieho zasadania rady v polovici októbra. 

  

III. Uznesenie :  

Členovia RŠ boli schválili zmeny ŠkVP pre prvý a piaty ročník to: pre prvý ročník po jednej hodine 

Anglického jazyka a Katolíckeho náboženstva  a piaty ročník po jednej hodine Anglického jazyka, 

Matematiky a Katolíckeho náboženstva nad rámec ŠVP. Naďalej je trvaní úloha  riaditeľa školy o 

zverejnením výsledkov prieskumu školy  na internetovej stránke. 

Zapísal : Martin Štefanov 

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


