
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 : 15.10.2014 o 15:30 hod 

I. Účastníci : Podľa priloženej prezenčnej listiny  

II. Program : 1. Voľba predsedu rady školy 

2. Výchovno-vzdelávacie výsledky za  školský rok  2013/2014, 

informácia o materiálno-technickom a pedagogicko-organizačnom 

zabezpečení školy na šk. r. 2014-2015 

              3. Plán zasadaní rady školy na šk. rok 2014-2015 

              4. Diskusia      

               

 

K bodu 1 : 

Radu školy privítal a zasadanie viedol jej podpredseda Martin Štefanov. Prítomným predstavil jej 

nového člena p. Ľuboša Poljaka, ktorý je v rade zástupca rodičov a bol do rady školy zvolený na 

plenárnom rodičovskom združení dňa 30.9.2014. Bol do rady volený namiesto p. Ľuboša Mrázika, 

ktorému skončilo členstvo z dôvodu, že jeho dieťa prestalo navštevovať školu. Keďže p. Mrázik bol 

predseda rady, bolo potrebné zvoliť nového predsedu. Na zvolenie predsedu rady školy je podľa 

štatútu rady potrebná nadpolovičná väčšina členov rady t.j. 6 hlasov. Členovia rady sa dohodli, že ak 

vo voľbe nebude zvolený predseda, bude druhé kolo voľby, do ktorého  postúpia prví dvaja kandidáti 

s najväčším počtom hlasom. V druhom kole bol za predsedu zvolený p. Martin Štefanov, doterajší 

podpredseda. Takže bol podľa rovnakých podmienok volený podpredseda rady, za ktorého bol 

v treťom kole zvolený  p. Peter Ľupták. Zvolený predseda a podpredseda sa poďakovali prítomným za 

dôveru. Na voľbe predsedu a podpredsedu bolo prítomných 8 členov rady. 

K bodu 2 : 

Členovia rady dostali podklady k tomuto bodu rokovania vopred elektronickou formou. Na zasadaní 
rady podal vysvetlenie p. Oriešek, riaditeľ školy, k bodom, ktoré členov rady zaujímali. Hovoril najmä 
o výsledkoch monitoru deviatakov, ktoré sa odzrkadlili aj na ich koncoročnom prospechu. Informoval 
o opatreniach, ktoré škola pripravila, aby sa podobné výsledky neopakovali: 

- pre deviatakov boli krúžky, ktoré ich pripravujú na monitor zavedené ako povinné 
- boli vykonané riaditeľské previerky žiakov druhého stupňa, na základe ktorých boli 
vykonané, zmeny vyučujúcich  
- v rámci školy bude vykonaný „testovací monitor“ 

V diskusií k tomuto bodu sa p. Ľupták informoval o zmenách vyučujúcich a ich odozvách. Pán riaditeľ 
informoval, že zmeny vyučujúcich nastali najmä z matematiky vo všetkých ročníkoch okrem ôsmakov. 
Na výsledky zmien bude potrebný dlhší čas. Pani Gregorová sa pýtala na možnosť navýšenia počtu 
hodín z testovaných predmetov, nakoľko ich škola má s tým dobré skúsenosti. Zatiaľ sa o tom 
neuvažuje. Pán Chabada sa informoval o vykonaní „testovacieho monitoru“ externou firmou, ktoré sa 
na ich škole osvedčilo. Hovoril o výhodách tohto testovania. Škola sa zatiaľ rozhodla pre vlastné 
testovanie, pre finančnú náročnosť externého testovania. Pán riaditeľ v budúcnosti nevylúčil použitie 
aj uvedených dvoch opatrení (navýšenie počtu hodín, externý monitor) a to aj v závislosti od 
dosiahnutých výsledkov testovania. 
Pán Poljak sa informoval o odbornosti vyučovania, pretože nie vo všetkých predmetoch dosahuje 
100% a v nemeckom jazyku je to dokonca 0%. Pán riaditeľ v princípe vysvetlil problematiku 
odbornosti vyučujúcich tak, že 50% úväzku vyučujúceho musí byť naplnený predmetmi, ktoré učiteľ 
vyštudoval. Zvyšných 50% môže vyučovať iné predmety. Čo sa týka nemčiny, tak vyučujúci práve na 



tento predmet nemá aprobáciu, nemčinu však ovláda. Prioritne bolo nutné riešiť odbornosť 
vyučovania iných predmetov. 
 

K bodu 3 : 

Členovia rady sa dohodli zatiaľ len na najbližšom zasadaní, ktoré sa uskutoční dňa 26.2.2015 

o 15:30hod. Na tomto zasadaní, sa okrem aktuálnych vecí, budú preberať aj polročné výsledky  

výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 

K bodu 4 : 

V diskusií sa p. Poljak informoval o vzťahoch riaditeľ - učitelia, ktoré boli aj témou stretnutia 

zástupcov rodičov s p. Orieškom koncom minulého šk. roku. Pán riaditeľ zo svojej strany hodnotí 

vzťahy ako mierne zlepšené. Zo strany učiteľov na zasadaní rady v tom čase nebol nikto prítomný. 

Pani Gregorová sa informovala na problémy so šikanou. Momentálne nie sú v škole zaregistrované 

žiadne prípady alebo náznaky šikany.  

V diskusií sa prítomný zaujímali o vykonanom prieskume o škole. Za rodičov sa prieskumu zúčastnilo 

38 rodičov. Výsledky sa ešte spracovávajú, ale čiastočné výsledky už dali obraz o jednotlivých 

triedach. Na základe skúsenosti s odozvou rodičov na dotazník, chce vedenie školy kvôli pružnosti, 

začať komunikovať s rodičmi aj pomocou emailu.  

Na základe tragickej udalosti v Českej republike p. Štefanov navrhol prehodnotiť zabezpečenie 

prístupu do školy. Tiež navrhol vypracovať zoznam opatrení, ktoré je potrebné vykonať pre bezpečný 

prístup do školy.  

Rada školy tiež odsúhlasila zverejňovanie zápisníc rady školy na internetovej stránke školy. Vyslovilo 

sa za to všetkých 8 prítomných členov rady. 

Pán Štefanov upozornil na fungovanie webovej stránky školy a najmä na potrebu aktualizácie dát 

zverejňovaných na stránke. Na základe podnetov od rodičov navrhol aby na stránke boli rozvrhy 

hodín, časy vyučovacích hodín, jedálny lístok. 

 

  

III. Záverečná časť : Členovia rady na záver odsúhlasili nasledovné uznesenie. 

Rada školy na dnešnom zasadaní zvolila predsedu rady školy p. Martina Štefanova a podpredsedu 

p.Petra Ľuptáka. Rada prerokovala Výchovno-vzdelávacie výsledky za šk. rok 2013-2014 a materialno-

technické a pedagogicko-organizačné zabezpečenie školy na šk. rok. 2014-2015. Rada školy poverila 

riaditeľa ZŠ zmapovaním bezpečnosti vstupu do budovy školy a vypracovaním opatrení, ktoré je 

potrebné vykonať pre bezpečný prístup do školy. O opatreniach bude riaditeľ ZŠ informovať na 

najbližšom zasadaní školy. Rada sa tiež dohodla na zverejňovaní zápisníc zo zasadaní rady.  

Najbližšie zasadanie bude dňa 26.2.2015 o 15:30 hod. 

Zapísal : Martin Štefanov 

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


