
Zápisnica 

zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ O. Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín 

Zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 12.10.2017 o 16:00 – 19:30 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 

 Mgr. Katarína Šutáková, odborný zamestnanec školského úradu, zástupca za 
zriaďovateľa  

 PharmDr. Alena Franeková, zástupca za rodičov MŠ 

 Ing. Gabriela Kalašová, zástupca za rodičov ZŠ 

 Bc. Mária Hrušková, Zástupca za rodičov ZŠ 

neprítomní:  

 Ing. Miroslav Williger , zástupca za zriaďovateľa (ospravedlnený) 

 Ľubomír Sečkár, zástupca za zriaďovateľa (ospravedlnený) 

 Ing. Mgr. František Pekara , zástupca za zriaďovateľa 

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, predstavenie nových členov Rady 

školy 

2. Základná škola - správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 2016/2017, 

návrh nového plánu výchovno-vzdelávacej činnosti a školského poriadku na rok 

2017/2018 

3. Materská škola - správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 2016/2017, 

oboznámenie so školským vzdelávacím programom na šk. rok 2017/2018  



4. Dodatok k štatútu Rady školy 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

1. OTVORENIE, OBOZNÁMENIE SA S PROGRAMOM 

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

a oboznámila s programom zasadnutia a  zároveň predstavila nových členov Rady školy.  

 

2. ZÁKLADNÁ ŠKOLA – správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 

2016/2017, návrh nového plánu výchovno-vzdelávacej činnosti a školského 

poriadku na rok 2017/2018 

 

Pani riaditeľka, PaedDr. Monika Filová, oboznámila členov RŠ s počtom detí 

navštevujúcich  ZŠ (420 detí z vlastného obvodu a 11 detí mimo obvod) a prekročenie počtu 

detí v 3. triede. Do prvého  ročníka nastúpilo 55 žiakov, 5 detí má odloženú povinnú školskú 

dochádzku a 2 deti sú študujúce v zahraničí.  

Pani riaditeľka následne zhrnula výsledky  plnenia výchovno-vzdelávacieho plánu za 

rok 2016/2017.  

Upozornila, že sa opäť navýšil počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  

potrebami, počet týchto detí je už 47, ktorým je vytvorený individuálny plán a venuje sa im 

špeciálna pedagogička so svojimi dvoma asistentkami.  

Výsledok z celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka dopadol na našej 

škole veľmi dobre, nad priemer celoslovenského výsledku: M – 58,8%, SJL – 62,7%. 

Testovanie absolvovali aj žiaci piateho ročníka. Následne predstavila všetky projekty, akcie 

a aktivity, školské i mimoškolské súťaže zo všetkých vyučovacích predmetov, ktorým sa 

venovali žiaci buď dlhodobo, alebo jednorázovo, najlepšie úspechy a víťazstva menovite 

vyzdvihla. Spomenula tiež veľmi dobrú spoluprácu so Správou Národného parku Malá Fatra 

– Školy ochrany prírody, s ktorým absolvovali dva veľmi pekné projekty a to „Medveď 

hnedý“ a „Bocian biely“. Následne predstavila zmenu v plánovanej akcii: „Vianočné 

tajomstvo“ tento šk. roku bude zmenená na akciu s Veľkonočnými zvykmi a tradíciami. Ďalej 

predstavila mnohé akcie a súťaže, do ktorých sa žiaci ZŠ budú môcť zapojiť a reprezentovať 

tak školu v školských aj mimoškolských súťažiach. Spomenula aj plánované exkurzie detí 

jednotlivých ročníkov, školu v prírode pre štvrtákov.  Škola má adoptovaného žiaka, 

Bernarda, ktorému sa už niekoľko rokov zbierajú žiaci a učitelia symbolickou sumou na 



vzdelanie. Mnohí učitelia ZŠ a MŠ úspešne tento rok absolvovali kurzy prvej pomoci, ktoré 

sú nevyhnuté pri potrebe záchrany života.  

Pani riaditeľka oboznámila, aké pomôcky a nábytky pribudli do ZŠ, zafinancované 

z rozpočtu, ale aj nemenovanými darcami: 1 interaktívny projektor, tlačiareň, notebook, 

tlačiareň na diplomy a vysvedčenia, lavice a nábytok (dar), výmena násteniek, nový nábytok 

vo vestibule školy, tzv. relaxačné centrum a iné. Do telocvične sa za 800.-€ dokúpilo 

telovýchovné náradie a náčinie, z telovýchovných výhier pribudli k náčiniam vyhraté lopty. 

V spolupráci s obecným úradom sa opravili basketbalové koše. Vybudovanie polytechnickej 

učebne tak, ako bolo v pláne je ešte otázne, pretože sa do projektu zapojilo veľké množstvo 

škôl a nie je teda isté jej zriadenie.  

 

Uznesenie č. 1/ 2017: Rada školy berie na vedomie bez výhrad Správu 

o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2016/2017 

Hlasovanie za prijatie Uznesenia č. 1/2017 

Hlasovanie za: 8/ Bc. Adriana Šťastná, Bc. Katarína Šušoliaková, Mgr. Mária Halečková, 

Darina Ťažká, Mgr. Katarína Šutáková, PharmDr. Alena Franeková, Ing. Gabriela Kalašová, 

Bc. Mária Hrušková 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Rada Školy prijala Uznesenie č. 1/2017 

 

 

3. MATERSKÁ ŠKOLA - správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 

2016/2017, oboznámenie so školským vzdelávacím programom na šk. rok 

2017/2018 

Bc. Mária Melišová oboznámila RŠ s počtom detí 134, ktorý sa oproti terajšiemu 

školskému roku 2017/18  znížil z minulého školského roka 2016/17 o 3 deti na odporúčanie z 

vykonanej kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Taktiež oboznámila, aké 

opatrenia má MŠ splniť: preberať od rodičov doklady o zdravotnom stave dieťaťa a jeho 

preberania do kolektívu v MŠ. Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole prebieha v 6 

triedach, z minulého šk. roka ostávajú 3  detí, ktorým bolo jednotlivými organizáciami 

navrhnuté odloženie školskej dochádzky. Ďalej oboznámila, že pre vysoký počet detí 5-6 

ročných (57), teda detí, ktoré plnenia posledný rok predškolskej výchovy, sa muselo 9 detí 



zaradiť do kolektívu triedy mladších detí – 4. trieda „včielky" a vznikla tak zmiešaná trieda: 

4-6 ročné deti.  

Následne zhrnula výsledky z plnenia plánu školského vzdelávacieho programu „Svet 

ako farebný kvet“,  vyzdvihla mnohé aktivity, ktorých sa deti zúčastňovali, besiedky pre 

rodičov, spoločné akcie rodičov, detí a pani učiteliek, tzv. tvorivé dielne, vystúpenia v obci pre 

staršie i mladšie generácie, spoluprácu so Správou Národného parku Malá Fatra a Školy 

ochrany prírody, s ktorým deti MŠ absolvovali edukačné programy a mnohé iné. Predstavila 

tri úspešné interné projekty MŠ: Projekt predčitateľskej gramotnosti „V ríši rozprávok“, 

projekt environmentálnej výchovy „Staráme sa o prírodu“ a projekt regionálnej výchovy 

„Ako to bolo kedysi a ako je to dnes“, ktorý prebiehal v šk. roku 2016/2017 po prvý krát 

a s veľkým úspechom, preto sa po dohode s pani učiteľkami pokračuje v tomto projekte aj 

nasledujúci šk. rok.  Školský rokom 2017/2018 sa budú aj učiteľky MŠ zúčastňovať 

kontinuálneho vzdelávania, ktorým budú zvyšovať svoju kvalifikáciu.   

 

Uznesenie č. 2/ 2017: Rada školy berie na vedomie bez výhrad Správu 

o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za rok 2016/2017 

Hlasovanie za prijatie Uznesenia č. 2/2017 

Hlasovanie za: 8/ Bc. Adriana Šťastná, Bc. Katarína Šušoliaková, Mgr. Mária Halečková, 

Darina Ťažká, Mgr. Katarína Šutáková, PharmDr. Alena Franeková, Ing. Gabriela Kalašová, 

Bc. Mária Hrušková 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Rada Školy prijala Uznesenie č. 2/2017 

 

4. DOTATOK K ŠTATÚTU RADY ŠKOLY 

Pani Mgr. Katarína Šutáková, zástupkyňa  školského úradu, navrhla dodatok k Štatútu 

Rady školy a to v bodoch:  

- I. a II. kde upravila paragrafové znenie zákona  

- III. d) v ktorom netreba menovite vypisovať menovite členov RŠ, pretože tieto 

funkcie sa priebežne menia a nemusí sa kvôli tomu prepisovať znenie Štatútu RŠ 

- IV.  a V. kde sa uvádza zánik členstva v Rade školy a dopĺňanie členov v rade 

školy počas jej funkčného obdobia 

 



Uznesenie č. 3/ 2017: Rada školy schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu rady školy 

Hlasovanie za prijatie Uznesenia č. 3/2017 

Hlasovanie za: 8/ Bc. Adriana Šťastná, Bc. Katarína Šušoliaková, Mgr. Mária Halečková, 

Darina Ťažká, Mgr. Katarína Šutáková, PharmDr. Alena Franeková, Ing. Gabriela Kalašová, 

Bc. Mária Hrušková 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Rada školy prijala Uznesenie č. 3/2017 

Celé znenie Štatútu RŠ je online na stránke školy.  

 

 

5. DISKUSIA 

Pani riaditeľka upozornila na situáciu, ktorá sa každý deň v skorých ranných hodinách 

opakuje pred budovou ZŠ. Vyskytujú sa tu časté zápchy áut z oboch strán vozovky, kedy 

rodičia vozia svoje deti do školy autom. Nielenže je to nebezpečné zo strany detí, ktoré idú 

peši, ale aj zo zdravotného hľadiska, kedy žiaci a mladí ľudia úplne strácajú kondíciu chodiť 

peši. Na tomto základe zapojila školu do akcie „Bezpečne do školy a bezpečne na bicykli“. 

Ďalej upozornila na alarmujúcu situáciu, kedy žiaci nie sú schopní pozdraviť dospelého, ani 

učiteľa. Sama sa pritom musí deťom zdraviť. Pani Kalašová sa pripojila k  téme chodenia do 

školy pešo a navrhla riešenie, ktoré by mohlo z časti tento problém riešiť a to tzv. projektom 

„Pešibus“, ktorý pozostáva v tom, že učiteľ bývajúci najďalej od školy postupne priberá 

k sebe do skupiny deti a spoločne prichádzajú do školy. Pani Šutáková sa vyjadrila, že aj keď 

sama nesúhlasí s vozením detí do školy, sama je nútená svoje dieťa voziť z dôvodu veľmi 

ťažkých školských tašiek, teda množstva učebníc, ktoré musia denne deti nosiť.  

Pani Hrušková navrhla, či by sa učitelia matematiky mohli zúčastniť školenia podľa 

návrhu profesora Hejného, ktoré by pomohlo deťom  k zvládnutiu tohto, pre deti tak často 

ťažko zvládnuteľného predmetu. Pani riaditeľka si zapísala návrh, ktorý bude s učiteľmi 

konzultovať a v prípade možnosti absolvovať.  

Pani Kalašová oznámila členom RŠ, že na stretnutí triednych dôverníkov ZŠ navrhla 

zriadenie e-mailovej schránky, kde by rodičia mohli písať svoje návrhy a námety 

k problematike školy.  Túto schránku by spravovala pani Kalašová, spolu s pani Franekovou. 

Na Rade školy by prezentovala tieto požiadavky, pričom sa nebudú akceptovať anonymy a 

urážlivé nekonštruktívne správy. Taktiež poučí rodičov o tom, aké sú kompetencie Rady 



školy (napríklad prospech žiakov sa nerieši) a to formou pravidiel, aby schránka bola 

využívaná efektívne. Pani riaditeľka sľúbila, že s pomocou učiteľa, pána Mgr. Oslanca, zriadi 

túto mailovú schránku, ktorá bude súčasťou v školského mailového  systému.  Mailová 

schránka bude zverejnená na webovej stránke školy.  

Pani riaditeľka zmienila dosť závažný problém týkajúci sa používania mobilných 

telefónov deťmi na pôde základnej školy. Aj napriek tomu, že sú žiaci upozornení, že mobilný 

telefón nesmú používať, na hodinách sa opakuje, že telefóny zvonia, alebo ich používajú. 

Tento problém sa opakuje aj v „Škole v prírode“, kedy sa deti po aktivitách neustále hrajú 

s mobilmi a komunikujú medzi sebou cez mobil, aj keď sedia vedľa seba. Po dohode s Radou 

školy, budú triedni zástupcovia (pani Kalašová, Šušoliaková, Ťažká a Hrušková) tlmočiť 

problém ostatným členom triednych dôverníkov a zástupcom za učiteľský zbor, ktorí sa budú 

snažiť navrhnúť opatrenia a problematiku razantnejšie riešiť. Výsledok schváleného návrhu 

budú prezentovať zástupcovia na triednych rodičovských združeniach a triedni učitelia na 

triednických hodinách.  

 

   

6. 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  12.10.2017 

 


