
Zápisnica 

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

Zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 25.06. 2020 o 16:30 hod v budove Základnej školy 

vo Varíne. 

Zúčastnilo sa 8  členov RŠ:  

Ľubomír Sečkár, predseda rady školy      

Miroslav Williger      

PaedDr. Tomáš Bublík     

Bc. Katarína Šušoliaková     

Darina Ťažká            

Ing. Barbora Janíčková     

Mária Mikulová  

Mgr. Lenka Milová 

Neprítomní (ospravedlnení): 

Ing. Mgr. František Pekara  

Ing. Gabriela Kalašová 

JUDr. Zuzana Kucková 

Pozvaní: 

PaedDr. Katarína Šutáková – riaditeľka školy 

Bc. Mária Melišová – zástupkyňa RŠ pre MŠ 

 

1. Otvorenie 

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

a oboznámil ich s programom zasadnutia. Za zapisovateľa zápisnice bola určená  Bc. Katarína 

Šušoliaková a za overovateľa pani Mária Mikulová. Všetci členovia rady školy súhlasili. 

 

PROGRAM ZASADNUTIA: 

1. Otvorenie. 



2. Návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried – predkladá PaedDr. 

Katarína Šutáková 

3. Prijímanie detí do Materskej školy od 01.09.2020 - predkladá Bc. Mária Melišová 

4. Koncepčný zámer rozvoja školy na roky 2020 – 2022 - predkladá PaedDr. Katarína 

Šutáková 

5. Informácia o výchovno – vzdelávacom procese v období mimoriadnej situácie - 

predkladá PaedDr. Katarína Šutáková 

6. Záver. 

 

2. Návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried – predkladá PaedDr. 

Katarína Šutáková 

Pani riaditeľka predniesla členom rady školy rozdelenie žiakov a ich počty do tried podľa 

jednotlivých ročníkov na nasledujúci školský rok 2020/2021. 

Počet detí navštevujúcich Základnú školu je 464, z toho 9 žiakov si plní povinnú školskú 

dochádzku zahraničí.  

Rozdelenie tried a počty žiakov základnej školy na nasledujúci školský rok 2020/2021: 

- Prvý ročník – 2 triedy, v každej 22 žiakov 

- Druhý ročník (tu sa spája jedna polovičná prvácka trieda z minulého šk. roka k dvom 

triedam) – 2 triedy 

- Tretí ročník – 3 triedy 

- Štvrtý ročník – 2 triedy 

- Piaty ročník – 2 triedy 

- Šiesty ročník – 3 triedy 

- Siedmy ročník – 2 triedy 

- Ôsmy ročník – 2 triedy 

- Deviaty ročník – 2 triedy 

 

Školský klub detí 

Pani riaditeľka informovala o počte žiadostí do školského klubu detí, predbežne je prihlásených 

128 žiakov, ktorí budú od septembra zaradení do 4 oddelení. Finančné krytie na štyri oddelenia 

je zabezpečené do konca kalendárneho roka podľa rozpočtu na kalendárny rok 2020. V návrhu 

rozpočtu na rok 2021 bude škola uvažovať so zachovaním 4 oddelení. Momentálne je 

v pracovnom záväzku 3,5 vychovávateľky. V priebehu režimu ŠKD, kedy deti postupne 

odchádzajú domov, sa jednotlivé oddelenia spájajú.   



Rozdelenie žiakov podľa ročníkov do jednotlivých oddelení v šk. roku 2020/2021: 

1. Ročník 35 žiakov 

2. Ročník 32 žiakov 

3. Ročník 43 žiakov 

4. Ročník 18 žiakov 

 

Stravovanie v školskej jedálni 

Pani riaditeľka informovala o kapacite školskej jedálne v počte 600 pripravených obedov. 

Prihlášky na stravovanie sú: 338 žiakov ZŠ a 155 detí MŠ + pedagogickí a nepedagogickí  

zamestnanci školy. Vzhľadom k momentálnej situácii, kedy sa záujem o školské stravovanie 

navýšil, nie je možné zabezpečiť stravou cudzích stravníkov (dôchodcovia, domy  

opatrovateľských služieb...). Situáciu bude treba v budúcnosti riešiť tak, aby sa predišlo dlhému 

čakaniu na jedlo, zabezpečila sa bezpečnosť detí a zabezpečeniu požiadaviek všetkých 

záujemcov o stravu. Napr.: rekonštrukciou jedálne a kuchyne.        

Uznesenie č. 4/2020 

zo zasadnutia Rady školy pri Základnej škole s materskou školou O. Štefku, M. R.  

Štefánika 432, Varín, konaného dňa 25.6.2020 

za počty žiakov v jednotlivých ročníkoch a triedach, za počty žiakov v jednotlivých 

oddeleniach ŠKD a zachovania štyroch oddelení do budúceho kalendárneho roka, o kapacite 

a záujmu o školské stravovanie.  

Hlasovanie: 

Za: 8 (Ľubomír Sečkár, Tomáš Bublík, Darina Ťažká, Lenka Milová, Barbora Janíčková, 

Miroslav Williger, Katarína Šušoliaková, Mária Mikulová). 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

3. Prijímanie detí do Materskej školy od 01.09.2020 - predkladá Bc. Mária Melišová 

Pani zástupkyňa predniesla členom rady školy počet žiadostí, ktoré rodičia podali v Materskej 

škole vo Varíne. Počet žiadostí o prijatie  je  64, z toho 52 detí z obce Varín a 12 detí z okolitých 

obcí. Počet detí 5-6 ročných, ktoré odchádzajú z materskej školy na základnú školu je 39.  



Počty prijatých detí ešte nie je konečný, ten sa bude riešiť v nasledujúcich týždňoch a následne 

sa budú vydávať rodičom rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

v materskej škole vo Varíne.  

Vzhľadom na komplexnú rekonštrukciu budovy materskej školy a jej nadstavby vznikne v jej 

priestoroch nová – siedma trieda. Táto trieda v nasledujúci školský rok nebude naplno obsadená 

deťmi v súvislosti s tým, že na základe podkladov z matriky našej obce, v nasledujúcom 

školskom roku 2021/2022 budú mať záujem rodičia detí z obce Varín o zaškolenie svojich tzv. 

„predškolákov“- t.j. deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Predpokladá sa, že  

siedma trieda v šk. roku 2020/2021 bude otvorená pre deti s poldennou dochádzkou 

s približným počtom detí 10-12. Pani riaditeľka oboznámila, že do tejto triedy bude potrebné 

navýšiť  jednu pedagogickú silu, ktorá nie je v rozpočte na kalendárny rok 2020. Žiadosť 

o prísun financií o zaplatenie jednej učiteľky navyše bude podaná zriaďovateľovi. 

Počas letných prázdnin bude prevádzka MŠ otvorená v mesiaci júl pre deti, ktorých rodičia 

podali prihlášku na toto obdobie.  

Pani riaditeľka doplnila, že bude žiadať o inventarizáciu majetku MŠ a všetok odpísaný  

nábytok bude odstránený. 

 

Uznesenie č. 5/2020 

zo zasadnutia Rady školy pri Základnej škole s materskou školou O. Štefku, M. R.  

Štefánika 432, Varín, konaného dňa 25.6.2020 

za počty detí v jednotlivých triedach MŠ a sprevádzkovanie novootvorenej siedmej 

triedy, inventarizáciu majetku MŠ, žiadosti o ďalšiu pedagogickú silu MŠ.  

Hlasovanie: 

Za: 8 (Ľubomír Sečkár, Tomáš Bublík, Darina Ťažká, Lenka Milová, Barbora Janíčková, 

Miroslav Williger, Katarína Šušoliaková, Mária Mikulová). 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

4. Koncepčný zámer rozvoja školy na roky 2020 – 2022 - predkladá PaedDr. 

Katarína Šutáková 

- V rámci koncepčného zámeru rozvoja školy predniesla pani riaditeľka rozvrhnutie 

voliteľných predmetov v rámci školského vzdelávacieho programu. Navrhuje opäť zaradiť 



výuku anglického jazyka pre prvý ročník detí ZŠ, vzhľadom na to, že mnohé deti prichádzajú 

so základnými vedomosťami z anglického krúžku materskej školy a ide teda o efektivitu 

a nepretržitosť výuky anglického jazyka.  

- Zrenovovali sa priestory biológie a chémie, kde sa chystajú ešte priestorové úpravy 

vzhľadom na efektivitu a bezpečnosť pri práci. V pláne má požiadať zriaďovateľa o vybrúsenie 

a renováciu podlahy telocvične ZŠ. Zabezpečiť v triede Mgr. Synákovej interaktívnu tabuľu, 

preškoliť učiteľov matematiky na Hejného spôsobu výučby matematiky.  

- Oboznámila členov RŠ o prebiehajúcej rekonštrukcii materskej školy. V rámci 

rekonštrukcie nie je zahrnutá oprava pergoly. Táto pergola siaha z budovy jedálne k materskej 

škole a slúži na presun jedla pracovníkmi školskej jedálne. Riaditeľka školy bude žiadať 

zriaďovateľa o jej dodatočnú rekonštrukciu. Ďalej bude žiadať o dodatočnú rekonštrukciu 

a zastrešenie prvého (bočného vchodu z ľavej strany) do materskej školy, ktorý nie je 

v zahrnutý v projekte rekonštrukcie. Tento vchod bol vo veľmi zlom a  nevyhovujúcom stave 

už pred samotnou rekonštrukciou. Ďalej má v pláne revitalizovať areál základnej a materskej 

školy – obnova stromov a zelene, vynoviť a zabezpečiť bezpečnosť hracích plôch a herných 

náradí.  

 

Uznesenie č. 6/2020 

zo zasadnutia Rady školy pri Základnej škole s materskou školou O. Štefku, M. R.  

Štefánika 432, Varín, konaného dňa 25.6.2020 

za prijatie návrhu koncepčného rozvoja školy na roky 2020/2022  

Hlasovanie: 

Za: 8 (Ľubomír Sečkár, Tomáš Bublík, Darina Ťažká, Lenka Milová, Barbora Janíčková, 

Miroslav Williger, Katarína Šušoliaková, Mária Mikulová). 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných. 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

5. Informácia o výchovno – vzdelávacom procese v období mimoriadnej situácie - 

predkladá PaedDr. Katarína Šutáková 

Pani riaditeľka podala informácie o spôsobe realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu počas 

mimoriadnej situácie. K výučbe sa využívali webové portály: Bezkriedy, Teams a školský 

program ALF. Teams umožňoval online výučbu, ktorá prebiehala na základe dohody 



a spolupráce učiteľov so žiakmi. Veľmi kvitovala efektivitu učiteľov k využívaniu Teamsu 

a ich postoja k zvládnutiu celej situácie, vyjadrila tiež spokojnosť so spoluprácou rodičov a detí. 

Celý priebeh a výsledné zhodnotenie dištančného vzdelávania prebehlo bez vážnejších 

problémov. Deti prvého stupňa ZŠ nastúpili do školy v mesiaci jún za požadovaných 

hygienických opatrení. Zhodnotenie ich vedomostí bolo na veľmi dobrej kognitívnej úrovni.  

 

6. Rôzne 

V diskusii sa členka rady školy p. Janíčková informovala o stave prestavby materskej školy. 

Pani riaditeľka odpovedala, že škola vypratala priestory materskej školy, samotná prestavba 

materskej školy je projektom zriaďovateľa a prípadné otázky týkajúce sa stavebných prác je 

potrebné adresovať jemu. 

 

7. Záver 

Pán predseda Ľubomír Sečkár poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie rady školy. 

Vo Varíne, dňa 25.6.2020 

Zapísala: Bc. Katarína Šušoliaková   .............................................................. 

Overila: Mária Mikulová           ............................................................... 

 


