
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 30.8.2016 o 16.30 

hod. v budove ZŠ. 

Zúčastnilo sa 8  členov RŠ:  

� Bc. Adriana Šťastná, predseda RŠ 

� Bc. Katarína Šušoliaková, podpredseda a 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 

� Róbert Matejčík, zástupca za rodičov detí ZŠ  

� Ľubomír Sečkár, zástupca za zriaďovateľa 

neprítomní:  

� Ing. Miroslav Williger , zástupca za zriaďovateľa 

� Ing. Mgr. František Pekara , zástupca za zriaďovateľa 

� Ingrid Štefániková, zástupca za rodičov detí ZŠ  

� Mgr. Katarína Šutáková, odborný zamestnanec školského úradu  

pozvaní:  

� PaedDr. Monika Filová, riaditeľka ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne 

� Bc. Mária Melišová, zástupkyňa RŠ pre MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program: 

1. Privítanie a oboznámenie sa s programom 

2. Materská škola 

2.1 Oboznámenie sa s obsahom nového školského vzdelávacieho programu materskej 

školy „Svet ako farebný kvet“ 

2.2 Zmena a dodatok obsahu školského poriadku MŠ 

3. Základná škola 

3.1 Reevidovanie školského vzdelávacieho programu ZŠ  

3.2 Oboznámenie sa s učebným plánom ZŠ 2016/2017 

4. Diskusia 

4.1 Slabé stránky MŠ – nevyhovujúce sociálne zariadenia, oplotenie, riešenie situácie 

4.2 Slabé stránky ZŠ – zničené podlahy v učebniach, málo učební, prevádzka 

multifunkčného ihriska, návrh na riešenie situácie 

5. Záver 

 

1. OTVORENIE, OBOZNÁMENIE SA S PROGRAMOM 

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

a oboznámila s programom zasadnutia. 

 

2. MATERSKÁ ŠKOLA 

2.1 Oboznámenie sa s obsahom nového školského vzdelávacieho programu 

materskej školy „Svet ako farebný kvet“ 

 Bc. Mária Melišová, zástupkyňa RŠ pre MŠ, oboznámila prítomných členov s novým 

školským vzdelávacím programom, (ďalej len ŠkVP) „Svet ako farebný kvet“, ktorého obsah 

je naplánovaný na tri nasledujúce školské roky. Program sa v prípade potreby bude inovovať 

a dopĺňať  na základe jeho funkčnosti a vykonaných analýzach učiteliek materskej školy.  

Bc. Katarína Šušoliaková zhrnula na základe čoho ŠkVP tvorili, a to v súvislosti s inováciou 

Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 2016, 

ktorý tvorí jeho základ a súčasť tvorby osnov výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy. 

Bc. Mária Melišová zhrnula obsah ŠkVP a navrhla jeho trvanie na tri nasledujúce tri školské 

roky.  

 Rada školy po prerokovaní súhlasila s obsahom ŠkVP pre MŠ a s odporúčaním 

posunula zriaďovateľovi na jeho schválenie. 

 



2.2 Zmena a dodatok  obsahu školského poriadku MŠ 

Bc. Mária Melišová oboznámila členov RŠ o zmenách a dodatku v školskom 

poriadku.  

Zmeny sa týkajú dátumu podávania prihlášok detí do MŠ v súvislosti so zmenou 

zápisu detí do prvého ročníka. Zápis detí do MŠ bude prebiehať v čase od 30.4. do 31.5. 

príslušného roka, po uskutočnenom zápise detí na primárne vzdelávanie a uzatvorenia ich 

prijatia, resp. neprijatia. Toto posunutie podávania a vybavovania žiadostí do MŠ sa posunulo 

z dôvodu, že vedenie MŠ musí počítať s rezervovaním kapacity miest pre deti s odloženou 

povinnou školskou dochádzkou.  

 Dodatkom školského poriadku je dodržiavanie BOZP na školskom dvore MŠ. Rodičia, 

ktorí si vyzdvihnú svoje dieťa z MŠ, sa nebudú zbytočne zdržiavať so svojimi deťmi 

v priestoroch MŠ a v areáli  školského dvora, pretože narúšajú BOZP detí, ktoré sú ešte pod 

vedením učiteliek. Taktiež bude zamedzené prechádzať cudzím ľuďom a deťom 

odchádzajúcim  zo ZŠ cez areál šk. dvora v čase výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ. Deti ZŠ 

sa opakovane, aj po upozorneniach, zdržiavali v areáli šk. dvora, robili hluk v čase, keď deti 

v MŠ spali, ďalej sa neprimerane správali na preliezkách a hojdačkách, čím ohrozovali aj 

vlastnú bezpečnosť.  Z tohto dôvodu budú bránky MŠ uzamknuté a prechod bude zamedzený. 

Pre rodičov, ktorí potrebujú bezodkladne prísť do MŠ  v čase VVČ, je k dispozícii celodenne 

otvorená bránka pri školskej jedálni a zvončeky pri každých vchodových dverách, tiež môžu 

využiť telefón MŠ.  

3. ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

3.1 Reevidovanie školského vzdelávacieho programu ZŠ  

PaedDr. Monika Filová oboznámila RŠ o reevidovaní súčasného ŠkVP, a to v bodoch: 

- Zmena identifikačných údajov 

- Materiálno-technické vybavenie školy:  charakteristika žiakov a pedagogického zboru, 

pričom zároveň predstavila zostavu učiteľského zboru na nasledujúci školský rok 2016/2017. 

Zbor je zostavený z 35 učiteľov, z toho do kolektívu pribudlo 6 nových učiteľov. Novo 

prijatou je aj špeciálna pedagogička, Mgr. Monika Cudráková  a veľmi potrebný učiteľ TV, 

Mgr. Martin Marcinek.  

- Zameranie školy:  vzhľadom k inovácii Štátneho vzdelávacieho programu 

- Aktualizovaná SWOT analýza 

- Nové učebné plány ISCED 1 a ISCED 2 v školskom roku 2016/17, doplnené  

o prierezové témy 



Rada školy po prerokovaní súhlasila s reevidovaním ŠkVP pre ZŠ a s odporúčaním 

posunula zriaďovateľovi na jeho schválenie.  

 

3.2 Oboznámenie sa s učebným plánom ZŠ 2016/2017 

PaedDr. Monika Filová predstavila RŠ plánovanie výučby jednotlivých  predmetov 

podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2 a predmety, ktoré sa posilnili 

o voliteľné hodiny v jednotlivých ročníkoch.  

Na prvom stupni výučba anglického jazyka pokračuje v 1. a 2. ročníku dvoma 

voliteľnými vyučovacími hodinami v týždni,  v 2. ročníku je posilnený predmet slovenský 

jazyk a literatúra o jednu voliteľnú hodinu. V 1. a v 2. ročníku sa predmety prírodoveda 

a vlastiveda zlúčili opäť do jedného predmetu: prvouky. V 3. a v 4. ročníku sú posilnené 

predmety slovenský jazyk a literatúra  a matematika, každý ročník aj predmet o dve voliteľné 

hodiny týždenne.  3. ročník bol obohatený v predmete výtvarná výchova o jednu voliteľnú 

hodinu a v 4. ročníku tiež o jednu voliteľnú hodinu z predmetu vlastiveda.  

Druhý stupeň je posilnený výučbou anglického jazyka, a to  jednou vyučovacou 

hodinou týždenne v každom ročníku. Voliteľný cudzí jazyk (nemecký a ruský) je v ročníkoch 

8. a 9. zabezpečovaný jednou voliteľnou hodinou týždenne. Ďalej sú posilnené predmety 8. 

ročníka: chémia, dejepis, geografia a matematika jednou hodinou týždenne a predmety  v 9. 

ročníku: matematika, slovenský jazyk a literatúra a finančná gramotnosť, tiež jednou 

voliteľnou hodinou.   

V nasledujúcom roku pani riaditeľka chystá v spolupráci s pedagogickým zborom 

niekoľko projektov, prvým  z nich bude „Na bicykli bezpečne“, nasledovať budú divadlá 

hrané v anglickom jazyku zamerané na zvyšovanie kvality výučby anglického jazyka, rôzne 

dejepisné, prírodovedné, vlastivedné exkurzie a pod.    

Pani riaditeľka oboznámila Radu školy o čase začiatku vyučovania, spôsobe zvonenia, 

zamykania budovy a tiež vysvetlila odlišnosť dĺžok jednotlivých prestávok medzi hodinami. 

Jednotlivé prestávky sa rôznia hlavne z dôvodu potreby detí, ktoré prichádzajú a následne 

odchádzajú autobusmi do školy. Aby nečakali dlho na zastávke a predišlo sa prípadnému 

úrazu, sa upravil časový harmonogram zvonenia. Tiež padol návrh o oslovenie SAD o úpravu 

odchodu jednotlivých autobusov, ktoré by deti privážali a odvážali priebežne.  

 

4. DISKUSIA 

4.1 Slabé stránky MŠ – nevyhovujúce sociálne zariadenia, oplotenie, riešenie 

situácie 



 Bc. Mária Melišová opäť predniesla požiadavku o potrebe zrekonštruovania 

nevyhovujúcich sociálnych zariadení v MŠ. Záchody slabo splachujú, prepúšťajú veľký 

zápach, pre ich zničenie deti nie sú schopné ich samostatne používať. Rade školy tiež 

oznámila, že jedna pani učiteľka materskej školy, ktorá si praje zostať nemenovaná,  za svoje 

financie kúpila štyri záchody do jednej triedy. Pani zástupkyňa však aj napriek tomuto 

pozitívnemu  kroku pani učiteľky tvrdí, že je to povinnosťou zriaďovateľa, nie učiteliek MŠ, 

zabezpečiť výmenu týchto zariadení.  

Ďalšou slabou stránkou, ktorá sa každoročne spolu so zlým sociálnym zariadením 

opakuje v správe o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ, je aj 

nevyhovujúce a rozpadávajúce sa oplotenie MŠ.  

Preto sa obrátila s prosbou na pána Sečkára, aby zastupiteľstvu predniesol tieto 

urgentné, stále sa opakujúce  nedostatky a aby členovia zastupiteľstva konečne zaujali 

odborný postoj k riešeniu týchto alarmujúcich nedostatkov.  

 

4.2 Slabé stránky ZŠ – zničené podlahy v učebniach, málo učební, prevádzka 

multifunkčného ihriska, návrh na riešenie situácie 

 PaedDr. Monika Filová uviedla, že škola disponuje malým počtom učební vzhľadom 

k počtu detí, preto hlavne v druhom a v piatom ročníku je v triedach nadstav, čo sa môže 

odraziť v kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu. Treba preto uvažovať nad možnosťami 

zriadenia nových učební. 

Ďalej uviedla,  že aj napriek nedávnej rekonštrukcii podláh v učebniach a v telocvični, je 

opäť ich stav zlý a bude treba riešiť ich rekonštrukciu, príp. výmenu.  

Najväčším problémom a slabou stránkou, ktorú potrebovala pani riaditeľka aktuálne 

riešiť, je voľný prístup k multifunkčnému ihrisku, nachádzajúcom sa v areáli školského dvora 

základnej školy. Tento stav je pod vedením zriaďovateľa sprítupnený deťom a mládeži 

celodenne a celoročne, čo však nevedie len k jeho efektívnemu využívaniu. Vzhľadom na to, 

že v noci sa tu stretávajú rôzne skupinky detí a mládeže, bol pred pár dňami prípad rýchleho 

zásahu záchranky, ktorá zachraňovala dievča  školského veku, pod veľkým vplyvom 

alkoholu. Ďalej sa na školskom dvore nachádzajú rozbité fľaše od alkoholu,  plechovky, 

cigaretové ohorky a smeti. Týmto a ešte aj neuváženým používaním a často krát aj zámerným 

ničením sa kvalita materiálneho zariadenia ihriska pomaly znižuje. Kamerový systém, ktorý je 

na škole, je nielen neefektívny, ale ani nedosiahne na túto časť ihriska. Prosí preto zástupcu za 

zriaďovateľa, pána Sečkára, aby predniesol zastupiteľstvu aktuálny stav, ktorý by bol vhodný 

na prehodnotenie, či bude ihrisko stále prístupné verejnosti.  



5. ZÁVER 

Na záver sa pani Bc. Šťastná poďakovala za účasť pani riaditeľke ZŠ s MŠ O. Štefku 

PaedDr. Monike Filovej, pani zástupkyni RŠ pre MŠ Bc. Márii Melišovej, ako aj ostatným 

členom RŠ a zasadnutie ukončila.   

 

 

Zapísala: Bc. Katarína Šušoliaková 

Vo Varíne 2.9.2016 

 


