
Zápisnica 

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

     Zasadnutie  Rady školy sa uskutočnilo dňa 15.10.2019 o 16:00 v budove ZŠ. 

Zúčastnilo sa členov RŠ: 

• Ľubomír Sečkár, predseda Rady školy 

• PaedDr. Katarína Šutaková, podpredseda Rady školy 

• PaedDr. Tomáš Bublík, zástupca za pedagogických zamestnancov ZŠ 

• Darina Ťažká, zástupca za nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ 

• Ing. Barbora Janíčková, zástupca za rodičov ZŠ 

• Miroslav Williger, zástupca za zriaďovateľa 

• Ing. Gabriela Kalašová, zástupca za rodičov ZŠ 

• JUDr. Zuzana Kucková, zástupca za rodičov ZŠ 

• Ing. Mgr. František Pekara, zástupca za zriaďovateľa 

 

Neprítomní: 

• Mária Mikulová, zástupca za rodičov MŠ (ospravedlnená) 

• Bc. Katarína Šušoliaková, zástupca za pedagogických zamestnancov MŠ 

(ospravedlnená) 

 

Pozvaní 

• Bc. Mária Melišová, zástupkyňa RŠ pre MŠ 

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

 

PROGRAM ZASADNUTIA: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice. 

3. Predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ Ondreja Štefku: 

a) Učebný plán pre I. stupeň, 

b) Učebný plán pre II. Stupeň, 

c) Zmeny v ŠkVP, 

d) Informácie o škole, 

e) Profilácia školy, zameranie, plánované projekty, záujmová činnosť, 

f) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

ZŠ za šk. rok 2018/2019. 

4. Predkladá zástupkyňa pre materskú školu: 

a) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

MŠ za šk. rok 2018/2019, 

b) Školský poriadok –prerokovanie, 



5. Rôzne 

6. Záver 

 

1. Otvorenie 

Pán predseda, Ľubomír Sečkár, otvoril zasadnutie, privítal všetkých zúčastnených 

a oboznámil s nasledovným programom. 

2. Schválenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Za zapisovateľku bola oslovená Pani Janíčková Barbora a za overovateľku pani 

Ťažká Darina. Funkciu prijali obidve členky Rady školy, ostatní prítomní nemali 

námietky. 

3. Za základnú školu: 

Pani riaditeľka, PaedDr. Monika Filová, oboznámila prítomných 

a) S učebným plánom pre I. stupeň, 

b) S učebným plánom pre II. Stupeň, 

c) So zmenami v ŠkVP, 

d) S informáciami o škole, 

e) O profilácii školy, zameraním, plánovanými projektami, záujmovými 

činnosťami, 

f) A správou o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach ZŠ za šk. rok 2018/2019. 

      Všetky predložené informácie sú zverejnené na webovom sídle Základnej školy 

s materskou školou vo Varíne, k nahliadnutiu. 

UZNESENIE č.1/2019  

Zo zasadnutia rady školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku, 

M.R. Štefánika 432, Varín, konaného dňa 15.10.2019 k bodu učebné plány a zmeny 

v ŠkVP. 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku, M.R. 

Štefánika 432, Varín berie na vedomie Učebné plány a zmeny v ŠkVP Základnej školy 

s materskou školou Ondreja Štefku, M.R. Štefánika 432, Varín v školskom roku 

2018/2019 

Hlasovanie: 

Za: 9 (Ľubomír Sečkár, Katarína Šutaková, Tomáš Bublík, Darina Ťažká, František 

Pekara, Zuzana Kucková, Gabriela Kalašová, Barbora Janíčková, Miroslav Wiliger) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 



      Podľa § 5 ods. 7 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. riaditeľ školy predkladá 

zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie Správu o výchovno – 

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

 

UZNESENIE č. 2/2019 

      Zo zasadnutia rady školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku, 

M. R. Štefánika 432, Varín berie na vedomie a odporúča zriaďovateľovi schváliť 

Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 

2018/2019 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 (Ľubomír Sečkár, Katarína Šutaková, Tomáš Bublík, Darina Ťažká, František 

Pekara, Zuzana Kucková, Gabriela Kalašová, Barbora Janíčková, Miroslav Wiliger) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

4. Za materskú školu 

       Pani zástupkyňa riaditeľky školy za materskú školu, Bc. Mária Melišová 

predložila: 

a) Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

materskej školy za šk. rok 2018/2019, 

 

UZNESENIE č. 3/2019 

     Zo zasadnutia rady školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja 

Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín, konaného dňa 15.10.2019 k bodu  Správa 

o výchovno - vzdelávacej činnosti materskej školy, jej výsledkoch 

a podmienkach  

 

     Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. 

Štefánika 432, Varín berie na vedomie a odporúča zriaďovateľovi schváliť 

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy, jej výsledkoch 

a podmienkach za šk. rok 2018/2019 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 (Ľubomír Sečkár, Katarína Šutaková, Tomáš Bublík, Darina Ťažká, 

František Pekara, Zuzana Kucková, Gabriela Kalašová, Barbora Janíčková, 

Miroslav Wiliger) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

                      b) Školský poriadok –prerokovanie 

UZNESENIE č. 4/2019 



     Zo zasadnutia rady školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja 

Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín, konaného dňa 15.10.2019 k bodu  školský 

poriadok - prerokovanie 

 

      Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. 

Štefánika 432, Varín berie na vedomie bez výhrad školský poriadok Materskej 

školy 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 (Ľubomír Sečkár, Katarína Šutaková, Tomáš Bublík, Darina Ťažká, 

František Pekara, Zuzana Kucková, Gabriela Kalašová, Barbora Janíčková, 

Miroslav Wiliger) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

5. Rôzne 

     Pán PaedDr. Tomáš Bublík ako zástupca učiteľov v rade školy predniesol 

výhrady za učiteľov na pani riaditeľku:  

 

Školský poriadok 

     -vedením školy neboli zapracované pripomienky zo strany učiteľov do školského 

poriadku riaditeľkou školy, kde jednou z pripomienok bola pripomienka Mgr. 

Košútovej, ktorá požadovala, aby si žiaci vypli a zamkli mobilné telefóny pred 

začiatkom vyučovania do svojich skriniek.  

     Je potrebné upraviť školský poriadok – jasne stanoviť pravidlá odoberania 

mobilných telefónov žiakom pri porušení školského poriadku v súlade so zákonom 

a to počas vyučovania v priestoroch školy, počas školských akcií, a pod., akým 

spôsobom bude informovaný rodič /zákonný zástupca. Je potrebné jasne stanoviť 

aké výchovné opatrenia budú udelené žiakovi pri porušení školského poriadku 

v súvislosti s používaním mobilného telefónu a trvať na ich dodržiavaní. 

      Taktiež je potrebné upraviť používanie mobilného telefónu pedagógom – na 

zápis do elektronickej triednej knihy, elektronickej žiackej knižky počas vyučovania 

( nie iba na začiatku vyučovacích hodín), na telefonovanie v prípade potreby (vážne 

dôvody), používanie počas výučby ako didaktickú pomôcku – napr. hľadanie 

v slovníkoch, používanie edukačných aplikácií a pod.  



     Zmeny budú navrhnuté a prerokované na najbližšej pedagogickej rade, následne 

schválené pripomienky budú zapracované do školského a pracovného poriadku.  

 V súlade s § 153 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) riaditeľ školy 

alebo školského zariadenia vydá školský poriadok po prerokovaní s orgánmi 

školskej samosprávy a v pedagogickej rade. Pani riaditeľka rade školy školský 

poriadok na prerokovanie nepredložila, no napriek tomu ho vydala 

s účinnosťou od 01.09.2019 (zverejnený na https://skola-

varin.sk/uploads/file/dokumenty/Skolsky_poriadok_2019_.pdf)  

Anglický jazyk  

- zrušenie ANJ v 1. ročníku 

- pani riaditeľka informovala o zrušení anglického jazyka v 1. ročníku a namiesto 

anglického jazyka sa v 1. ročníku vyučuje pracovné vyučovanie. Toto sa stretlo 

s nesúhlasom viacerých členov v rade školy, keďže deti začínajú s učením sa 

cudzieho jazyka už v predškolskom zariadení a nepokračovaním AJ v 1. ročníku 

dochádza k narušeniu kontinuality vyučovania AJ. . Je nelogické, aby v tomto 

nepokračovali aj na ZŠ, máme množstvo šikovných detí, ktoré sú oberané 

o možnosť ďalšieho vzdelávania v cudzom jazyku. Pani riaditeľka upozornila na 

možnosť vyučovania AJ prostredníctvom súkromnej školy SHANTI, čo členovia 

rady školy (Šutáková,  Sečkár) namietali, že táto výučba prebieha v popoludňajších 

hodinách a je spoplatnená. Na druhom stupni zníženie hodinovej dotácie ANJ v 8. 

ročníku – potreba vzdelávania cudzieho jazyka, okrem toho zrušenie jazykovej 

učebne pre nedostatok tried na škole. V tomto školskom roku bolo zníženie 

hodinovej dotácie ANJ výrazné, pritom z ministerstva školstva sú indície, že 

monitor bude aj z ANJ. 

       Vyjadrenie riaditeľky školy: všetky disponibilné hodiny sú prerozdelené, 

posilnenie iných predmetov.....budúci rok bude v 5.ročníku o 1 hodinu ANJ viac, 

keď budú nové triedy, jazyková učebňa sa zriadi opäť... 

 Projekt  

- pani riaditeľka informovala radu školy o jej rozhodnutí ukončiť projekt (bez konzultácie 

s dotknutými osobami – zriaďovateľ, pedagógovia), 

https://skola-varin.sk/uploads/file/dokumenty/Skolsky_poriadok_2019_.pdf
https://skola-varin.sk/uploads/file/dokumenty/Skolsky_poriadok_2019_.pdf


Vyjadrenie pedagogických zamestnancov: 

- po druhom stretnutí pedagogických klubov (bez podpísaných dohôd), kde došlo 

k diskusii ohľadom nižšie uvedených bodov, nastalo v škole ohľadom projektu 

informačné vákuum – pedagógovia v neistote, nevedia za koľko a čo budú robiť a ako, 

v prípade pokusu o zistenie informácií od vedenia školy informácie neboli poskytnuté, 

vedenie školy spochybňuje ochotu pedagógov pracovať na projekte, 

- učitelia sú ochotní pracovať s fungujúcim manažmentom projektu a pokračovať 

v projekte, 

- podávané vedením školy nepravdivé informácie učiteľom ( najprv 10,60 € v čistom, na 

ďalšom stretnutí 10,60 €v hrubom), 

- nedostatočná informovanosť pedagógov – čo budú robiť, ako, aké sú ich úlohy, 

povinnosti, 

- nepodpísané dohody s pedagógmi napriek tomu 2 stretnutia boli uskutočnené, 

- pedagógovia prihlásení do sociálnej poisťovne, 

- nevyplatená mzda pedagógom za uskutočnené stretnutia pedagogických klubov, 

- vážne pochybenia hneď na začiatku projektu, 

- nepripravenosť manažérov projektu. 

Poznámky zo strany zriaďovateľa: 

- Zadržiavanie mzdy zamestnávateľom – pani riaditeľka neodpovedala 

- Koľko by stálo zrušenie projektu ? - pani riaditeľka nevedela 

- Koľko by stálo pokračovanie? - pani riaditeľka nevedela 

Prvácka trieda 

Na základe stanoviska RÚVZ sa žiaci 1. ročníka vyučujú v nevyhovujúcich 

priestoroch. Pani riaditeľka uviedla, že ide o dočasné riešenie, kým neprebehne 

výstavba nových tried školy. Otázka na pani riaditeľku: Prečo nebolo požiadané 

o stanovisko RÚVZ pred realizáciou rekonštrukcie priestorov? 

- Návrhy riešenia: učebňa, kde je špeciálny pedagóg ( ak je väčšia). Zástupcovia 

zriaďovateľa (Sečkár, Williger) upozornili na možnosť umiestnenia triedy v budove 

bývalého centra voľného času, ktorá sa nachádza v areáli školy. Pani riaditeľka 

s týmto návrhom súhlasila a uviedla, že bude bezodkladne písomne žiadať 



zriaďovateľa a obecné zastupiteľstvo o povolenie umiestniť dočasne nevyhovujúcu 

triedu do budovy CVČ. 

 Suplovanie asistentiek učiteľa 

    – zástupca zamestnancov opätovne poukázal na fakt, že asistentky chodia 

suplovať namiesto toho, aby boli pri žiakoch a to aj v prípadoch, kedy boli voľní 

vyučujúci. (Ide o normatívne finančné prostriedky, ktoré sú účelovo viazané 

a asistent môže suplovať len nad rámec svojej vyučovacej povinnosti, nie v rámci 

nej.) 

Riaditeľka školy odôvodnila, že to bolo v čase, kedy ešte asistentky nemali rozvrh. 

Námietka – ten mal byť pripravený rovnako, ako školský rozvrh. 

Rozpočet školy 

Otázka na p. riaditeľku: Prečo sú opakovane problémy s finančnými 

prostriedkami? Opakovane je zamestnancom školy pripomínané, že nebudú mať napr. 

na odmeny, lebo nie sú financie. Triedy v našej škole majú vysoké počty žiakov, takže 

školy by mala s financiami vychádzať. 

      Riaditeľka školy tvrdí, že je to spôsobené tým, že veľa učiteľov na našej škole 

má 1. aj 2. atestáciu a z toho vznikajú zvýšené finančné náklady. Že škola je  

financovaná len z normatívu na žiaka a v Eduzbere nie je zohľadnené to, aké 

vzdelanie majú učitelia – v akých platových triedach sú zaradení.  

     Zástupca zamestnancov sa zároveň informoval, či tento rok nevznikne podobná 

situácia ako vlani a či nebudeme musieť opätovne preplácať nevyčerpanú 

dovolenku za predminulý rok, ktorá nevznikla ani PN-kou, ani rodičovskou 

dovolenkou, ale vznikla nečerpaním dovolenky.  

     Riaditeľka školy uistila, že tento rok tento problém nevznikne a nebude potrebné 

nevyčerpanú dovolenku preplácať. 

NEJ 

     Vyučovanie nemeckého jazyka v 7. ročníku. Vyučujúcou je tu Mgr. 

Dominiaková – učiteľka 1. stupňa. Otázka na p. riaditeľku: Prečo Mgr. 

Dominiaková vyučuje nemecký jazyk, hoci nie je kvalifikovaná? Na škole máme 

kvalifikovanú vyučujúcu nemeckého jazyka pre 2. stupeň a pred inšpekciou  



neobstojí tvrdenie, že pedagóg môže vyučovať niektoré hodiny aj nekvalifikovane, 

nakoľko na škole kvalifikovaného učiteľa máme.  

Vyjadrenie p. riaditeľky: P. učiteľka Dominiaková má kvalifikáciu  na vyučovanie 

NEJ pre 1. stupeň. Riaditeľka školy argumentovala tým, že aj minulý školský rok 

v 7. ročníku nemecký aj ruský jazyk vyučovali nekvalifikované vyučujúce. Ide o to, 

ako sú rozložené úväzky, riaditeľka školy uviedla, že zmenou rozvrhu by vznikali 

nadčasové hodiny.  

Školské akcie 

      – bolo poukázané na veľký počet školských akcií počas vyučovania na úkor 

vzdelávania, čo bolo vedeniu už viackrát opakovane učiteľmi povedané. 

Iné: 

      Pán predseda Ľubomír Sečkár predniesol sťažnosť rodiča, ktorý sa ohradil voči 

splácaniu dlhu v rodičovskom združení, ktorý vznikol neplatením členského 

poplatku za predchádzajúceho vedenia. 

      Pán predseda Ľubomír Sečkár prebral predsedníctvo po Adriane Šťastnej, kde 

po niekoľkých prosbách nedostal predošlú dokumentáciu Rady školy potrebnú na 

archiváciu. 

6. Záver 

Na záver sa pán predseda, Ľubomír Sečkár, poďakoval všetkým prítomným za účasť 

a zasadnutie bolo ukončené. 

 

Vo Varíne, dňa 15.10.2019 

 

 

Zapísala: Ing. Barbora Janíčková   ......................................................... 

   

Overila : Darina Ťažká    ........................................................... 

 

 

 

 

 


