
Zápisnica 

zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ O. Štefku, Štefánikova 432, Varín 

Zasadnutie Rady školy  pri ZŠ s MŠ O. Štefku Varín sa uskutočnilo dňa 18.9.2014 o 16.00 hod 

v budove ZŠ. 

Zúčastnilo sa 7  členov RŠ, neprítomní :  Ingrid Štefániková , Ľudmila Porubčanská, Miroslav 

Williger, Mgr. Karol Tichý . 

Hostia: Mgr. Anna Bielková 

Program: 

1.) Privítanie a oboznámenie s programom 

2.) Štatút Rady školy, schválenie 

3.) 3.1 Zmeny v učebnom pláne 

     3.2 Dodatky  k školskému poriadku 

     3.3 Zmena organizačnej štruktúry  ZŠ 

4.) Diskusia 

5.) Záver 

 

1.) Otvorenie, oboznámenie s programom 

Pani Adriana Šťastná, predsedníčka RŠ, otvorila zasadnutie, všetkých privítala a oboznámila 

s programom zasadnutia. 

 

2.) Štatút Rady školy, schválenie 

Pani Adriana Šťastná podala návrh znenia Štatútu RŠ a vysvetlila jednotlivé body. Hovorila  

o dôležitých bodoch, ktoré sú potrebné nechať v Štatúte, a ktoré môžeme zároveň aj vyňať. Vyňal  

sa bod:  „Spôsob voľby členov RŠ“ , ktorý je daný zákonom a je ustálený. Do Štatútu bol pridaný 

bod: „Práva a povinnosti podpredsedu RŠ“.  Konečné znenie sme odhlasovali: za: všetci prítomní, 

proti 0, zdržalo sa 0. 

Zároveň pebehla voľba podpredsedu Rady školy, navvrhnutá bola p. Katarína Šušoliaková, ktorá 

s návrhom súhlasila. Všetci členovia s návrhom súhlasili a odhlasovali. 

Hlasovanie prebehlo: Za: všetci prítomní, proti: 0, zdržal sa 0. 

 

3.1 Zmeny v učebnom 

Pani riaditeľka, Mgr. Anna Bielková, oboznámila RŠ o výsledku pedagogickej rady zo dňa dňa 

24.6.2014,  kde  bol prerokovaný návrh zmeny učebného plánu pre nižšie stredné vzdelanie      

v šk. roku 2014/2015, s platnosťou od 2.9.2014 nasledovne: 



 

- chémia  - v 8. ročníku sa budú vyučovať 2 hodiny (pôvodne 1) 

- biológia – v 8. ročníku sa bude vyučovať 1 hodiny (pôvodne boli 2) 

- dejepis v 6. ročníku sa budú vyučovať 2 hodiny (pôvodne bola 1) a v 9. ročníku sa bude 

vyučovať 1 hodiny (pôvodne boli 2) 

- geografia – v 9. ročníku sa bude vyučovať 1 hodinu (pôvodne 0,5) 

- informatika – v 8. ročníku sa vyučovať nebude ,ale bude posilnená v 9. ročníku – bude 

sa vyučovať 1 hodinu (pôvodne 0,5) 

- finančná gramotnosť – sa bude vyučovať v 9- ročníku 1 hodinu (nový predmet) 

 

Zároveň pani  Mgr. Zuzana Bieliková predstavila  nový predmet: „Finančná gramotnosť“, 

ktorého bude vyučujúcou. 

 

3.2 Dodatky  k školskému poriadku 

Pani riaditeľka  informovala o zmenách a doplnkoch v školskom poriadku. 

Zmenil sa časový rozvrh pre žiakov a pracovníkov školy 

06:50 h – otvorenie vedľajšej budovy školy, Ranný ŠKD (otvorený podľa aktuálnych 

požiadaviek rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa) 

07:15 h – otvorenie hlavnej budovy školy 

07:25 h – začiatok konania dozoru na chodbách 

 

Článok II. Dochádzka žiaka do školy – podľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky 224/2011 Z. z. o základnej škole, musí byť žiak v škole vhodne, čisto a bez 

výstrednosti oblečený a upravený. 

V dodatku je presne určené: 

- čo sa v škole zakazuje 

- čo žiakom nie je dovolené nosiť do školy 

- povinnosti žiaka po príchode do školy 

- iné povinnosti žiaka 

Akékoľvek porušenie zákazu bude zapísané do klasifikačného záznamu a žiackej knižky, za 

ktorý bude žiak napomenutý triednym učiteľom. Za 2 zápisy pokarhanie triednym učiteľom, za 

3 zápisy pokarhanie riaditeľkou školy. Za 4 a viac zápisov o porušovaní bude žiakovi znížená 

známka zo správania o jeden stupeň. 

 

 

 



 

3.3 Zmena organizačnej štruktúry  ZŠ 

Pani riaditeľka nás oboznámila s organizačným poriadkom a zmenou štruktúry. 

Pedagogickí/odborní zamestnanci špecialisti podľa § 33 zákona: 

- triedni učitelia: 18 

- odborný zamestnanec (špeciálny pedagóg): 1 

- výchovný poradca: 1 

- vedúci PK a MZ: 6 

- správca počítačovej siete: 1 

Vedúci pedagogickí/odborní zamestnanci podľa § 34 zákona: 

- riaditeľka školy : 1 – Mgr. Anna Bielková 

- zástupkyne riaditeľky školy: 4 – Bc. Mária Melišová – predprimárne vzdelávanie 

- Mgr. Ľubica Brennerová – pedagogický úsek 

- PaedDr. Monika Filová – hospodársko-správny úsek 

 

Pani riaditeľka ďalej informovala o počte žiakov 421 a s potrebou ŠKD pre deti ročníkov 1. 4 

., kedy aktuálny stav. t.j. 2 oddelenia  je  nepostačujúci. Oslovila týmto p. Michala Cvachu 

o prerokovanie a nastavenie rozpočtu tak, aby do budúceho roka 2015/1016 bolo možné otvoriť 

3 oddelenia, podľa záujmu a potrieb detí a rodičov. 

 

4.) Diskusia 

Pán Róbert Matejčík vyjadril svoje obavy ohľadom školského bufetu, ktorý sa nachádza v areáli 

školského dvora. Tvrdil, že nerovnaké sociálne podmienky niektorých detí, môžu vyvolať 

závisť, prípadne smútok, agresivitu.  Pani riaditeľka ho ubezpečila, že bufet bol otvorený pod 

podmienkami, že nebude predávať deťom škodlivé a zakázané nápoje, s hlavným cieľom, aby 

si deti zakúpili chýbajúce školské potreby, desiatu, prípadne nejaké nealkoholické nápoje a 

sladkosti. Sortiment v obchode bude priebežne kontrolovaný. V konečnom dôsledku sú  

zodpovední za to, čo si deti kúpia, ich rodiča. 

 

5.) Záver 

Na záver sa pani predsedníčka všetkým poďakovala za účasť a uzavrela zasadnutie RŠ. 

 

Zapísala: Katarína Šušoliaková 

 

 

 


