
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 12.10.2015 o 16.30 

hod v budove ZŠ. 

Zúčastnilo sa 8  členov RŠ:  

 Bc. Adriana Šťastná, predseda RŠ 

 Katarína Šušoliaková, zástupca za  pedagogických  zamestnancov  MŠ 

 Mgr. Mária Halečková, zástupca za pedagogických zamestnancov ZŠ 

 Darina Ťažká, zástupca za nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ 

 Mudr. Katarína Murajdová, zástupca za rodičov detí MŠ 

 Ľubomír Sečkár, zástupca za zriaďovateľa 

 Ingrid Štefániková, zástupca za rodičov školy 

 Mgr. Katarína Šutáková, odborný zamestnanec školského úradu zástupca za 

zriaďovateľa 

neprítomní :  

            Miroslav Williger , zástupca za zriaďovateľa 

 Ing. Mgr. František Pekara , zástupca za zriaďovateľa 

 Róbert Matejčík, zástupca za rodičov školy 

pozvaní:  

 Mgr. Anna Bielková, riaditeľka ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne 

 Bc. Mária Melišová, zástupkyňa pre MŠ 

Program: 

1.) Privítanie a oboznámenie s programom 

2.) 2.1 Správa výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ 

2.2 Doplnenie inovovaného školského vzdelávacieho programu  

3.) Správa výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ 

4.) Diskusia 

4.1  Odsúhlasenie výchovno-vzdelávacích správ ZŠ a MŠ 

4.2  Riešenie situácie zdržiavania sa detí v areáli materskej školy  

4.3  Nevyhovujúce podmienky sociálnych zariadení v materskej škole 

5.) Záver 



 

1.) Otvorenie, oboznámenie s programom 

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

a oboznámila s programom zasadnutia. 

 

2.) 

2.1 Správa výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ 

Pani predsedkyňa, Adriana Šťastná, dala slovo pani riaditeľke, ktorá podala správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý rok 2014/2015. Správa o výsledkoch výchovy 

a vzdelávania sa spracováva na základe výsledkov od učiteľov ZŠ. Správa bola vypracovaná 

a predložená k nahliadnutiu od 8.9.2015. 

Vedúci základnej školy:  

 Mgr. Anna Bielková – riaditeľka školy 

 Mgr. Ľubica Brennerová – zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť 

 PaedDr. Monika Filová – zástupkyňa riaditeľky školy pre ekonomicko-správnu 

činnosť 

 Bc. Mária Melišová – zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu 

 Marianna Bobáňová – zástupkyňa riaditeľky školy pre školské stravovanie 

 

Ku koncu roka 2014/2015 nastali aj zmeny ohľadne pedagogických zamestnancov: 

 Mgr. Margita Vojteková – dlhodobá PN 

 Mgr. Barbora Miková – materská dovolenka 

 Mgr. Magdaléna Tavačová – starobný dôchodok 

 Mgr. Katarína Tropková – starobný dôchodok 

 

V školskom roku 2014/2015 navštevovalo  základnú školu 421 žiakov, z toho 410 

žiakov bolo z vlastného obvodu, 11 žiakov mimo vlastného školského obvodu.  Naplnených 

bolo 18 tried.  

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami stúpol z 23 na 27. Pre tieto 

deti boli vypracované integrované výchovno-vzdelávacie plány, ktoré súviseli s ich 

individuálnymi potrebami. Na základe týchto plánov deti pracovali so špeciálnou 

pedagogičkou PaedDr. Zuzanou Staňovou a s dvoma asistentkami učiteľa.  

Vo februári 2015 bol zápis detí do 1. ročníka. Prijatých bolo 55 detí, ktoré splnili 

podmienky školskej zrelosti a školskej spôsobilosti. Na základe pedagogicko-psychologickej 



poradne, detského lekára pre deti a dorast a spoluprácou s učiteľkami v MŠ,  požiadali 3 

rodičia o odloženie školskej dochádzky pre svoje dieťa, žiadostiam bolo vyhovené. 

Ku koncu roka odišlo na sekundárne vzdelávanie 46 deviatakov, 1 žiačka odišla na 

osemročné gymnázium. 1 žiačka pre zdravotné dôvody opakuje ôsmy ročník. 

 

Na konci roka 2014/2015 bolo  

 vyznamenaných 237 žiakov  

 97 žiakov prospelo veľmi dobre 

 134 pochvál bolo udelené triednym učiteľom  

 121 pochvál riaditeľkou školy 

 11 žiakov dostalo napomenutie triednym učiteľom 

 9 žiakov dostalo pokarhanie triednym učiteľom 

 7 žiakov dostalo pokarhanie riaditeľkou školy 

 

Žiaci základnej školy sa zapájajú do vedomostných súťaží, olympiád, športových súťaží,  

projektov a  reprezentovali meno našej školy. Súťaže ako: 

 Celoslovenský matematický korešpondenčný seminár MAKSÍK/MAKS 

 PYTAGORIÁDA 

 Medzinárodný seminár z matematiky TAKTIK 

 Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN 

 Informatická  súťaž iBOBOR 

 SPOLOČENSKO-PRÍRODOVEDNÉ SÚŤAŽE a iné 

Žiaci sa zúčastňovali aj aktivít realizované našou školou, ako sú exkurzie, výstavy, športové 

súťaže, Hviezdoslavov Kubín a ďalšie. 

 

Pani riaditeľka nás oboznámila s  priestorovými a materiálno-technickými  

podmienkami školy. Chemický kabinet bol z dôvodu nutnosti jednej triedy presunutý a bude 

sa v nasledujúcom roku 2015/2016 využívaný ako učebňa, z dôvodu, že je vyšší počet detí, 

ktoré nastúpili do prvého ročníka. Z dvoch tried budú v nasledovnom školskom roku 3 triedy 

prvého ročníka. Taktiež upozornila zástupcu za zriaďovateľa, pána Ľubomíra Sečkára, na 

alarmujúci stav kanalizácie v ZŠ.   

 

2.2 Doplnenie inovovaného školského vzdelávacieho programu  

Pani riaditeľka ďalej oboznámila Radu školy o doplnení / revidovaní pôvodného školského 

vzdelávacieho programu o inovovanú časť vyplývajúceho z Inovovaného Štátneho 



vzdelávacieho programu. Jedná sa o nové učebné plány pre 1. a 5 ročník ISCED 1 a ISCED 2,  

platné od školského roku 2015/2016. 

 

3.) Správa výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ 

Pani zástupkyňa pre materskú školu, Mária Melišová, predniesla výchovno-vzdelávaciu 

správu za rok 2014/2015. 

Materská škola vo Varíne má šesť tried, v ktorých poskytuje deťom od 3 do 6 rokov a deťom 

s odloženou školskou dochádzkou výchovu a vzdelávanie podľa vypracovaného Školského 

vzdelávacieho programu, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu.  

V školskom roku 2014/2015 navštevovalo materskú školu 135 detí, z toho 54 detí 

predškolského veku, ktoré sa pripravovali na vstup do základnej školy. 51 detí dosiahlo 

školskú zrelosť a spôsobilosť, a boli prijaté na primárne vzdelávanie.  Z tohto počtu 1 dieťa 

nastúpilo do základnej školy v Gbeľanoch, vzhľadom k miestu trvalého bydliska. Podľa 

odporúčania centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, všeobecného 

lekára pre deti a dorast a rozhodnutia rodičov, bola trom deťom odložená školská dochádzka. 

Deťom,  ktoré boli prijaté na primárne vzdelávanie, bolo odovzdané Osvedčenie 

o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.  

Deti z materskej školy sa predstavovali verejnosti prostredníctvom rôznych aktivít, 

kultúrnych podujatí, súťažiach a vystúpení: 

 Úcta k starším – vystúpenie detí s kultúrnym programom v obci. 

 Vianočné besiedky - triedne vystúpenia detí v materskej škole. 

 Oslava fašiangov – vystúpenie detí s kultúrnym programom v obci. 

 Oslava Dňa matiek – triedne vystúpenie pre rodičov v materskej škole. 

 Deň matiek v obci – vystúpenie detí s programom na námestí. 

 Vítanie bábätiek  – vystúpenie detí s programom v obci. 

 Prezentácia detských prác v časopisoch „Zvonček“ a „Vrabček“ 

 Spolupráca materskej školy s médiami- uverejňované práce detí a príspevky MŠ 

v obecnom časopise „Varínčan“ 

 Účasť detí na výtvarných  súťažiach – úspech predškoláčky Henrietky Hliníkovej, 

ktorá so svojou prácou postúpila do celoslovenského kola v súťaži „Vesmír očami 

detí“. 

V materskej škole prebiehajú záujmové krúžky a voľno časové aktivity: 

 Tanečný krúžok 

 Grafomotorické cvičenia pre predškolákov 

 Šikovné rúčky  



 Hravá angličtina 

 

Kolektív učiteliek materskej školy sa snaží spolupracovať s rodičmi detí, zapájať ich do 

diania v materskej škole, preto prebiehajú spoločné akcie  s rodičmi, tzv. „Tvorivé dielne“, 

ktorých tematika sa odvíja od príležitostných podmienok. V minulom roku sa realizovali tieto: 

 Výroba jesenných dekorácií a strašidielok z jesenných plodov 

 Výroba vianočných dekorácií a ozdôb  

 Vianočná burza 

 Výroba veľkonočných dekorácií 

 Výroba jarných dekorácií 

 Výroba detských hračiek 

 

Projekty, do ktorých je zapojená materská škola: 

 V spolupráci s rodičovským združením MŠ  požiadala o grant z Nadačného 

fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácií Pontis, pričom finančná podpora bol založená na 

princípe 1:2 a to zo strany  nadácie 1000 €  a zo strany rodičovského združenia 500 €. Získané 

finančné prostriedky sa použijú na vybavenie triedy,  zakúpením nábytkovej zostavy, ktorá 

slúži na odkladanie hračiek, stavebníc,  didaktických pomôcok a detských kníh. 

 Projekt Goodyear – Bezpečná škôlka, ktorého  hlavným cieľom je zvýšenie 

bezpečnosti detí MŠ v rámci cestnej premávky.    

 Program predškolského vzdelávania IBM Kid Smart Early Learning 

Programme, sa využívajú dve zostavy Kid Smart: výukový softvér v slovenskom jazyku  

Alik: Než pôjdem do školy a Čím budem, kde deti rozvíjajú IKT kompetencie.  

 Interný projekt plnený zo Školského vzdelávacieho programu z oblasti 

environmentálnej výchovy s názvom Staráme sa o prírodu. 

 Druhý interný projekt z oblasti predčitateľskej gramotnosti s názvom V ríši 

rozprávok 

Materská škola je zaradená v národnej sieti Škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej 

republike, prostredníctvom dní: Svetový deň výživy, Svetový deň mlieka, Deň jablka. 

Pani zástupkyňa opakovane prízvukovala návrhy na skvalitnenie výchovno – 

vzdelávacieho procesu: 

 Dokončiť oplotenie školského dvora  

 Vymeniť detské záchody a vodovodné batérie 

 Modernizácia nábytku 



4. Diskusia 

4.1 Odsúhlasenie výchovno-vzdelávacích správ ZŠ a MŠ 

Po prečítaní oboch výchovno-vzdelávacích správ a inovácii týkajúcich sa  Školského 

vzdelávacieho programu základnej školy, všetci zúčastnení členovia Rady školy súhlasili s ich 

obsahom, nikto nebol proti. Výchovno-vzdelávacie správy  a inovovaný Školský vzdelávací 

program budú odovzdané zriaďovateľovi  na odsúhlasenie.  

 

4.2 Riešenie situácie zdržiavania sa detí v areáli materskej školy  

Pani Katarína Šušoliaková, učiteľka MŠ, sa obrátila na pani riaditeľku Annu Bielkovú 

s prosbou, na tému zdržiavania sa žiakov základnej školy v areáli školského dvora  materskej 

školy, po skončení ich výchovno-vzdelávacej činnosti. Nielen že hlučným správaním 

vyrušujú deti materskej školy pri poobednom odpočinku, ale aj ohrozujú svoje zdravie a 

majetok obce pri neuváženom lezení po preliezkách. Ostatní členovia rady navrhli nasledovné 

riešenia:  

 požiadali riaditeľku školy o spoluprácu v tomto smere a žiadali, aby upozornila 

triednych učiteľov na túto tému, aby téma bola prebratá napr. na triednických hodinách. 

 oznamom v obecnom časopise Varínčan 

 na školskom dvore materskej školy  umiestniť upozornenia o obmedzení využívania 

priestorov v čase poobedného odpočinku (po dohode s obecným úradom). 

 

P. riaditeľka vyjadrila názor, že za spôsob trávenia voľného času žiakov po skončení 

výchovno-vzdelávacieho procesu nie je zodpovedná, ale prisľúbila pomoc v zmysle 

upozornenia triednych učiteľov, kde téma bude prebratá na triednických hodinách a všetci 

žiaci základnej školy budú upozornení na túto tému.  

 

4. 3 Nevyhovujúce podmienky sociálnych zariadení v materskej škole 

Pani zástupkyňa Mária Melišová a pani učiteľka Katarína Šušoliaková, upozornili na 

nevyhovujúce podmienky sociálnych zariadení. Záchody sú staré, slabo splachujú, batérie 

tečú a z kanalizácie preniká zápach do priestorov herne a umývarne v 4 triedach materskej 

školy.  Pán  Ľubomír Sečkár oboznámi  zriaďovateľa v o týchto nevyhovujúcich zariadeniach 

a dohodol sa s pani Melišovou, že príde na obhliadku spomínaných priestorov a prerokuje 

aktuálny zistený stav na obecnom zastupiteľstve.   

 

 

 



5.) Záver 

Na záver sa pani Adriana Šťastná poďakovala všetkým za účasť, za spoluprácu v 

spoločnom hľadaní riešení a cenné rady. Rada školy bola ukončená.  

 

 

Zapísala: Katarína Šušoliaková 

14.10.2015 

 

 

 

 


