
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 13.10.2016 o 16.00 

hod. v budove ZŠ. 

Zúčastnilo sa 6  členov RŠ:  

� Bc. Adriana Šťastná, predseda RŠ 

� Bc. Katarína Šušoliaková, podpredseda a zástupca za  pedagogických  zamestnancov  
MŠ 

� Darina Ťažká, zástupca za nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ 

� Mudr. Katarína Murajdová, zástupca za rodičov detí MŠ 

� Ing. Miroslav Williger , zástupca za zriaďovateľa 

� Róbert Matejčík, zástupca za rodičov detí ZŠ  

neprítomní 4 členovia RŠ:  

� Mgr. Mária Halečková, zástupca za pedagogických zamestnancov ZŠ 

� Ing. Mgr. František Pekara , zástupca za zriaďovateľa 

� Ľubomír Sečkár, zástupca za zriaďovateľa 

� Mgr. Katarína Šutáková, odborný zamestnanec školského úradu  

pozvané:  

� 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. Základná škola – Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016 

3. Materská škola – Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

 



1. OTVORENIE, OBOZNÁMENIE SA S PROGRAMOM 

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

a oboznámila s programom zasadnutia. 

 

2. ZÁKLADNÁ ŠKOLA  

Pani riaditeľka, PaedDr. Monika Filová, predložila členom RŠ správu  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za uplynulý školský 

rok 2015/2016.  

Zo správy boli členovia oboznámení v bodoch: 

- identifikačné údaje, vedúci zamestnanci v škole a poradné orgány v škole 

- vedúca metodického združenia 

- zloženie pedagógov v metodickom združení pre I. stupeň ZŠ a predmetových 

komisiách pre II. stupeň ZŠ 

- koordinátoroch pôsobiacich na škole  

V minulom školskom roku 2015/2016 navštevovalo školu 437 žiakov, ktorí boli 

rozdelení do 19 tried. Z celkového počtu bolo 422 žiakov z vlastného školského obvodu  

a 15 žiakov z iných obvodov. Sedem žiakov si plnilo povinnú školskú dochádzku mimo 

územia SR. V tomto školskom roku bolo v starostlivosti školského špeciálneho pedagóga 51 

žiakov, z toho počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bol 27, všetci 

boli začlenení do bežnej triedy svojho ročníka a mali vypracované integrované výchovno-

vzdelávacie plány. S týmito deťmi aktívne pracovala špeciálna pedagogička a dve asistentky 

špeciálnej pedagogičky. Zvyšných 24 žiakov tvorili žiaci, ktorí mali podozrenie na špecifické 

vývinové poruchy učenia a správania sa. 

Do prvého ročníka školského roka 2016/2017  bolo zapísaných 52 žiakov. Na základe 

odporúčania CPPPaP v Žiline požiadali rodičia o odklad povinnej školskej dochádzky pre  

3 deti, v júli 2016 požiadali o odklad ešte pre 2 deti.  

V školskom roku 2015/2016 ukončilo v deviatom ročníku školskú dochádzku 55 

žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy. Ďalej dvaja žiaci nastúpili na osemročné 

gymnázium do piateho ročníka a jeden žiak nastúpil na bilingválne gymnázium do 8. ročníka.  

Za minulý školský rok prospeli všetci žiaci školy. S vyznamenaním skončilo 244 

žiakov, z toho s absolútnym prospechom s priemerom 1,00 bolo 165 žiakov, ostatných 



s vyznamenaním 79 žiakov, 85 žiakov prospelo veľmi dobre, a 103 žiakov ktorí prospeli: 

z tohto počtu bolo 32 žiakov so slabým prospechom.  

V minulom školskom roku boli testovaní žiaci piateho a deviateho ročníka.  Piataci, 

v počte 52 žiakov  boli testovaní zo SJL s výsledkom 65,38 %  a z MAT s výsledkom 66,9 %. 

V piatom ročníku sa škola zapojila aj do národného projektu elektronického testovania 

žiakov. E-testovania sa zúčastnilo 15 žiakov 5. ročníka.  

Deviataci boli testovaní obdobne z predmetov SJL s výsledkom 68,0%  a z MAT s výsledkom 

61,4%.  Obidva výsledky testovania boli v lepších číslach oproti národnému priemeru v SR. 

Hodnotenie správania v minulom šk. roku bolo veľmi dobré u všetkých 437 žiakoch  

v I. polroku,  v II. polroku mal jeden žiak zníženú známku zo správania.  

 Predstavené boli aj mnohé  úspechy žiakov školy v rôznych predmetových súťažiach, 

olympiádach, športových súťažiach a projektoch. Boli to súťaže ako napr. MAKS, TAKTIK, 

SEZAM, iBobor, VŠETKOVEDKO, Bezpečne na bicykli, PYTAGODIÁDA, KLOKAN, 

MAKSÍK, Čitateľský maratón  a mnohé ďalšie. V popoludňajších hodinách prebiehali 

voľnočasové aktivity – krúžky záujmovej činnosti pod vedením pedagógov školy, ale aj pod 

vedením externých lektorov.  

 Na záver sa pani riaditeľka, PaedDr. Monika Filová, poďakovala prítomným členom 

za pozornosť a nechala priestor na otázky.  

Rada školy zobrala na vedomie obsah Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach školy za rok 2015/2016 a bez námietok odporúča 

zriaďovateľovi na jej schválenie.  

 

3. MATERSKÁ ŠKOLA 

Pani zástupkyňa RŠ pre MŠ, Bc. Mária Melišová, predložila členom RŠ so správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti z materskej školy, jej výsledkoch a podmienkach školy za 

uplynulý školský rok 2015/2016. 

Materská škola v uplynulom roku 2015/2016 mala v prevádzke šesť tried s celodennou 

prevádzkou s počtom detí 136, z toho bolo 49 detí, ktoré absolvovali  posledný rok – tzv. 

predškoláci. Z tohto celkového počtu bolo prijatých na primárne vzdelávanie 44 detí, 5 deťom 

bola po rozhodnutí CPPPaP  a so žiadosťou rodičov odložená povinná školská dochádzka 



a opäť navštevujú materskú školu. Deťom,  ktoré boli prijaté na primárne vzdelávanie, bolo 

30.6.2016 slávnostne odovzdané Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.  

Prevádzku materskej školy zabezpečujú zamestnanci materskej školy.  Počet 

pedagogických zamestnancov je 12 ( v každej triede pôsobia 2 učiteľky) a 4 nepedagogickí 

zamestnanci.  

Materská škola sa prezentuje v spolupráci s obecným úradom Varín aj na verejnosti 

rôznymi vystúpeniami, spolupráca prebieha aj so základnou školou vo Varíne, s bábkovým 

divadlom Žilina, so Správou Národného parku Malá Fatra, s členmi psovodov a záchranárov 

v Žiline, členmi hasičského zboru a samozrejme spolupracuje aj s rodičmi pri rôznych 

akciách, ktoré vychádzajú z plánu práce a aktivít. Všetky akcie, ktoré sa uskutočňujú pod 

vedením materskej školy, sú prezentované aj na webovej stránke školy.  

Z aktivít, ktorými sa materská škola prezentuje na verejnosti: 

- Vystúpenie k úcte k starším s kultúrnym programom 

- Vianočné besiedky každej triedy 

- Oslava fašiangov s kultúrnym programom v obci 

- Oslava dňa matiek – triedne aj verejné vystúpenie k sviatku  

- Oslava hasičov - kultúrny program detí pre verejnosť 

- Vítanie bábätiek – kultúrny program pre rodičov 

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

- Spolupráca s miestnym časopisom Varínčan – výtvarné práce a články o dianí 

v materskej škole 

- Účasť detí na výtvarných krajských súťažiach 

 

V popoludňajších hodinách sa v spolupráci s obcou pravidelne uskutočňovali 

záujmové krúžky pod vedením učiteliek materskej školy. Deti  predškolského veku 

navštevovali krúžok: Grafomotorické cvičenia pre predškolákov a Angličtina hrou, a mladšie 

deti mali možnosť na výber z krúžkov Šikovné rúčky a Tanečný krúžok.  

Materská škola uplynulý školský rok 2015/2016 prvý krát začala akciu s predškolákmi 

„Plavecký výcvik“, ktorý sa uskutočnil v máji, v  priebehu jedného týždňa v plaveckej škole 

Nereus. Deťom sa venovali profesionálni plavčíci a záchranár. Deti mali možnosť oboznámiť 

sa s vodným prostredím, oboznamovali sa so správaním vo vode a s prvými plaveckými 

štýlmi, ktorými sa snažili udržať sa nad hladinou. Každé dieťa dostalo diplom o absolvovaní 



plaveckého výcviku a fotku na pamiatku. Plavecký výcvik mal veľmi dobrý ohlas ako u detí,  

tak aj u rodičov.  

Každoročne sa v každej triede uskutočňujú spoločné akcie detí a rodičov, tzv. tvorivé 

dielne, kde deti spoločne so svojim rodičom vyrábajú tematické výrobky, ktoré sú potom 

súčasťou dekorácií chodieb a tried. Akcie sa uskutočňujú v triedach v popoludňajších 

hodinách. Sú to: 

- Výroba jesenných dekorácií a strašidielok z plodov a prírodnín  

- Výroba vianočných dekorácií a ozdôb 

- Výroba veľkonočných dekorácií 

- Výroba jarných dekorácií 

- Vianočné trhy 

V rámci interných projektov sa do výchovno-vzdelávacej činnosti zaraďujú aktivity 

a činnosti, ktoré obohacujú detí vo vedomostiach, zručnostiach a schopnostiach.  Je to projekt 

zameraný na utvrdzovanie počiatočnej gramotnosti detí s názvom „V ríši rozprávok“ a projekt 

so zameraním na environmentálnu výchovu a spoznávanie prírody s názvom „Staráme sa 

o prírodu“.  

Do výchovno-vzdelávacieho procesu boli zaraďované aj jednodňové aktivity, ktoré sa 

týkali medzinárodných slávnostných dní, tradícií, či sviatkov, prípadne aktivít, ktoré 

obohacovali deti o nové a zaujímavé poznatky. Všetky akcie a aktivity sú zverejnené 

prostredníctvom fotografií na webovej stránke školy.  

Výchovno-vzdelávacie výsledky boli vypracované na základe ročných hodnotení, 

analýzy poznatkov z triednych hospitácií a vypracovaných diagnostík detí. Plánovanie 

činností a aktivít prebiehalo podľa platného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 

a pedagógmi vypracovaného školského vzdelávacieho programu „Svet ako farebný kvet“. 

Jednotlivé ciele boli vypracovávané podľa individuálnych vekových osobitostí detí. Plnenie 

cieľov bolo priebežne kontrolované v rámci vnútroškolskej kontroly zástupkyňou RŠ pre 

materskú školu.   

Medzi pozitíva a dobré výsledky materskej školy sa zaraďuje odbornosť a kreativita 

pedagogických zamestnancov, poradenská činnosť pedagógov ohľadne správania sa 

a napredovania detí, zámerná grafomotorická príprava detí ako dôležitá súčasť vstupu na 

primárne vzdelávanie, vhodná a zaujímavá ponuka krúžkovej činnosti, prezentácia aktivít 



a činností v materskej školy, prezentácia detí na verejných vystúpeniach a súťažiach, 

priestranný dvor a estetické priestory materskej školy. 

Nedostatky a návrhy na opatrenia, ktoré sú na pôde materskej školy:  staré a slabo 

splachujúce záchody, finančná potreba na celkovú modernizáciu priestorov materskej školy, 

vysoký počet detí na triedach (potreba zriadenia ďalšej triedy), nezáujem rodičov o dianie sa 

v materskej škole, zvyšujúci sa počet detí s poruchami reči a s tým spojený nezáujem rodičov 

o navštevovanie logopéda. 

Na záver sa pani zástupkyňa, Bc. Mária Melišová, poďakovala prítomným členom RŠ 

za pozornosť a nechala priestor na otázky.  

Rada školy zobrala na vedomie obsah Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach školy za rok 2015/2016 v materskej škole a bez 

námietok odporúča zriaďovateľovi na jej schválenie.  

4. DISKUSIA 

Na základe požiadaviek rodičov detí tretieho ročníka bola pani Bc. Katarína 

Šušoliaková oslovená, aby na rade školy predložila prosbu: aby deti nemuseli denne nosiť do 

školy veľké množstvo kníh a pracovných zošitov. Tašky, ktoré nosia deti do školy, majú 

častokrát aj 6 kg, čo je pre ne veľká záťaž. Pani riaditeľka preto súhlasila, že sa pokúsi s pani 

učiteľkami nájsť kompromis, aby deti súčasne pracovali s knihami a zošitmi, ktoré dostali, ale 

aby ich nemuseli všetky denne nosiť, hlavne v dňoch, kedy majú širší rozvrh.  

 

5. ZÁVER 

Na záver sa pani predsedníčka, Bc. Adriana Šťastná, poďakovala všetkým 

zúčastneným a členom rady školy za účasť a zasadnutie ukončila.   

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Katarína Šušoliaková 

Vo Varíne, 14.10.2016 


