Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 21.09.2016
Prítomní: Ing. Marta Izsófová, Ing. František Sztruhár, Ing. Martin Šimurda, Robert Keresztes,
Ing. Jozef Rončkevič, Mária Világiová, Mgr. Zuzana Krajčírová, Mgr. Vanda Gáborová, Ing. Tibor
Duducz
Ospravedlnení: MUDr. Renata Varga, Mgr. Darina Vašková
Hostia: Mgr. Magdaléna Vajasová, p. Zuzana Kucháriková
Program: 1. Zmena v obsadení Rady školy
2. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za rok 2015/2016
3. Plán práce školy na šk. rok 2016/2017
4. Rôzne
5. Záver

K bodu 1
Predsedníčka Rady školy informovala o zániku členstva p. Gáborovej, nakoľko jej deti už nenavštevujú
našu ZŠ. Na jej miesto nastúpi p. Puhová, ktorá bola vo voľbách ďalšia v poradí. Tento postup je
v súlade so štatútom Rady školy a všetci členovia RŠ túto zmenu akceptujú.
Pri tomto bode predsedníčka RŠ informovala aj o tom, že bude od októbra zastupujúcou
zástupkyňou, a preto sa vzdáva funkcie predsedu RŠ ako aj člena RŠ. Na jej miesto nastúpi
novozvolený člen z radov pedagógov. Následne prebehne nová voľba predsedu RŠ.
K bodu 2
Pani riaditeľka predniesla Správu o výchovnovzdelávacej činnosti za rok 2015/2016 /viď dokument/
K bodu 3
Pani riaditeľka predniesla Plán práce školy na školský rok 2016/2017 /viď dokument/
V rámci diskusie padli nasledujúce otázky:
- p. Sztruhár, či boli zaznamenané prejavy šikanovania na škole
- p. riaditeľka odpovedala, že áno, ale boli včas a správne riešené a škola sa veľa venuje
prevencii
- p. Šimurda, kto zavádza a určuje alternatívne spôsoby vyučovania
- p. riaditeľka informovala, že v tomto smere dáva učiteľom voľnú ruku a plne ich podporuje
- p. Rončkevič, na základe čoho sa stanovujú ciele smerovania školy v školskom roku
- p. riaditeľka vysvetlila, že nadväzujú na predchádzajúci školský rok a Ministerstvo školstva ich
zverejňuje v Pedagogicko – organizačných pokynoch
- p. Rončkevič, či by p. riaditeľka nemohla dopredu zverejniť predbežne dni, v ktorých bude
udelené riaditeľské voľno
- p. riaditeľka oznámila, že to bude 23.11.2016 a 5.4.2017 ale len pre 2.stupeň z dôvodu
testovania žiakov
- p. Šimurda, aké sú skúsenosti s drogami na škole
- p. riaditeľka odpovedala, že sa vyskytli cigarety a v jednom prípade marihuana, ktorá však
nepatrila žiakovi našej školy
- p. Rončkevič sa ponúkol, že môže pomôcť škole so školeniami v akejkoľvek oblasti
- p. Šimurda požiadal o zverejnenie plánu opráv
- p. riaditeľka informovala o materialno – technickom vybavení školy a informovala, že učitelia
každý rok na konci júna spišu svoje požiadavky, ktoré sa týkajú jednotlivých tried. Na základe

týchto požiadaviek sa pristúpi k opravám a modernizácii. Ostatné opravy sa robia priebežne
počas školského roka, keď sa vyskytnú.
K bodu 4
- predsedníčka RŠ informovala, že oba dokumenty pošle členom RŠ v elektronickej podobe.
Záverom sa prítomným poďakovala za účasť a RŠ ukončila.

Zapísala: Mgr. Zuzana Krajčírová

