Základná škola Slovenského národného povstania v Strečne,
Mládeže 289, 013 24 Strečno
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy
Zápisnica číslo 10/2017
Zasadnutie Rady školy pri ZŠ SNP Strečno sa uskutočnilo dňa 18. 09. 2017 o 17:00
hod. v spoločenskej miestnosti budovy ZŠ SNP v Strečne.
Zúčastnilo sa 9 členov RŠ:
Marián Praták, predseda Rady školy
RNDr. Gabriela Smetanková, PhD
Vlastimil Slovaček
Mgr. Zuzana Martinčeková
Mgr. Renáta Dvorská
Mgr. Erika Kubová
Ing. Róbert Benedig
Štefan Oberta
Samuel Zajac
Beáta Badibangová
Nezúčastnili sa (neúčasť bola ospravedlnená):
Bc. Dušan Štadáni
Pozvaní hostia:
Mgr. Čička Matúš – riaditeľ ZŠ
Peter Porubčanský – predseda Rady rodičov

Program zasadnutia: 1. Vyhodnocovacia správa ZŠ SNP Strečno za školský rok
2016/2017
2. Krúžková činnosť CVČ

Pán Marián Praták, predseda RŠ, otvoril zasadnutie, všetkých prítomných členov a
hostí privítal, následne skonštatoval uznášania schopnosť RŠ. Predseda Rady školy
informoval o zmene na poste zástupcu školy, ktorou sa stala pani Mgr. Jana
Pratáková a keďže predseda Rady školy je jej manžel, vyzval členov Rady školy

zahájiť novú voľbu predsedu, s čím ani jeden člen RŠ nesúhlasil a jednohlasne mu
vyjadrili naďalej plnú podporu a dôveru. Predseda RŠ poďakoval za dôveru a
poprosil členov o zhotovenie zápisnice zo zasadnutia, nakoľko p. Badibangová
nebola prítomná na začiatku zasadnutia. Kedže nikto z prítomných členov neprejavil
záujem, predseda RŠ škonštatoval, že si musí zápisnicu vyhotoviť sám a odovzdal
slovo riaditeľovi ZŠ, Mgr. Matúšovi Čičkovi, aby predniesol vyhodnocovaciu správu
ZŠ SNP Strečno za školský rok 2016/2017.

1) Vyhodnocovacia

správa

ZŠ

SNP

Strečno

za

školský

rok

2016/2017
Riaditeľ školy Matúš Čička sa ujal slova, všetkých prítomných taktiež privítal
a hneď začal s prezentáciou správy. Školský rok 2016/2017 viedol ako riaditeľ pán
Mgr. Marián Oberta do 30.6.2017. Dňa 14.6.2017 sa uskutočnilo výberové konanie,
na ktorom bol zvolený za nového riaditeľa Mgr. Matúš Čička, ktorý prebral riadenie
školy od 1.7.2017. Vyhodnocovaciu správu pripravil Mgr. Franek, ktorý bol
zástupcom riaditeľa v danom školskom roku. Informoval členov Rady školy
o pozíciách v pedagogickom zbore – vedúci predmetových komisií a koordinátori.
Uviedol počty žiakov v jednotlivých triedach, počet žiakov zapísaných do prvého
ročníka

-

31

žiakov,

2

žiaci majú

odklad

povinnej školskej dochádzky.

Informoval o prijatí žiakov deviateho ročníka na stredné školy. Z 26 žiakov 9. ročníka
bolo prijatých:
Typy škôl:

Gymnáziá - 2 žiaci
Stredné odborné školy 4 - ročné – 14 žiakov
Stredné odborné školy 3 - ročné - 1 žiak
Hotelové a obchodné akadémie - 8 žiakov

Jeden žiak opakuje 9. ročník. Ďalej informoval o prijatí troch žiakov piateho ročníka
na osemročné gymnázium a jedného žiaka 8. ročníka na bilingválne gymnázium v
Žiline.
Prezentoval hodnotenie

výchovno-vzdelávacích

výsledkov

žiakov

na

oboch

stupňoch, výsledky externých testovaní Testovanie 5 a Testovanie 9 a Komparo 4
a Komparo 9. Informoval o počtoch povinných a disponibilných hodín v jednotlivých
ročníkoch, o inovovaných učebných plánoch pre 2. a 6. ročník. Ďalej o odbornosti

vyučovacích predmetov – 100% odbornosť pri oboch stupňoch. Informoval o ďalšom
vzdelávaní pedagogických zamestnancov. Predstavil aktivity organizované školou,
aktivity, do ktorých sa škola zapojila, zapájanie sa do projektov, poskytol údaje
o priestorových

a materiálnych

podmienkach

školy,

o finančnom

a hmotnom

zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy. Poukázal na silné i slabé stránky
školy. Informoval tiež o spolupráci s poradenskými zariadeniami.
Tieto všetky informácie sú podrobne zapísané v Správe o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy SNP, Mládeže 289, 013 24 Strečno,
ktorá bude zverejnená na strankach školy. Po prednesení správy Rada školy
jednohlasne schválila odporučiť správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ SNP, Mládeže 289 za školský rok 2016/2017 zriadovateľovi,
pánovi Bc. Dušanovi Štadánimu.
V školskom roku 2017/2018 budú vzdelávaní žiaci 3. a 7. ročníka podľa inovovaného
školského vzdelávacieho programu. Riaditeľ školy, Mgr. Matúš Čička, predstavil
rámcový učebný plán, počty povinných hodín i disponibilné hodiny. Rada školy
prerokovala inovovaný školský vzdelávací program a učebný plán.
2) Krúžková činnosť CVČ
Slova sa ujal opäť riaditeľ školy a predstavil členom zoznam krúžkov, ktoré
centrum ponúka v šk. roku 2017/2018. Skonštatoval, že počet kružkov je 37. Vyjadril
obavy, že takýto počet kružkov nedokáže finančne pokryť. Pani Beáta Badibangová
podrobne vysvetlila systém financovania a kedže obecný úrad pracuje s ročným
rozpočtom a nedokáže poskytnúť RŠ relevantné čísla na financovanie CVČ na
školský rok 2017/2018. O slovo sa prihlásil člen RŠ, Róbert Benedig, ktorý informoval
o potrebnej zmene v riadení a hlavne financovaní krúžkov, pretože doteraz CVČ
finančne zabezpečovala iba nutný chod krúžkov a mzdy zamestnancov. Vyjadril
potrebu viesť kružky tak, aby mali vedúci krúžkov možnosť aj materiálne zabezpečiť
krúžky pomôckami, ako napríklad lopty, dresy, ale aj prepravu a pod. Riaditeľ školy
objasnil svoj pohľad a názor na CVČ, je neúnosné, aby na našej škole bol vedený
taký veľký počet krúžkov a poprosil RŠ o pomoc pri riešení danej situacie,
redukovaním krúžkov vznikne finančná rezerva aj na materiálnu podporu krúžkov.
O slovo sa prihlásil Marián Praták a oboznámil členov RŠ o počte krúžkov na iných

základných školach, pričom ich počet nepresahoval číslo 15. Členovia Rady školy
diskutovali o možnostiach redukovať krúžky. Každý z členov sa vyjadril k danému
problému. Nakoniec predseda RŠ zhrnul návrhy a skonštatoval, že priorita CVČ má
byť aj vzdelávacia, má ponúkať žiakom možnosť pripravovať sa na testovanie z
matematiky a slovenského jazyka. Zároveň má dať deťom príležitosť aj na
voľnočasové aktivity. Nakoniec sa RŠ uzniesla a navrhla riaditeľovi školy následný
model:
1.

Pre žiakov 9. ročníka ponúknuť krúžky matematiky a slovenského jazyka
bezplatne ako pomoc pri príprave na Testovanie 9.

2.

Pre žiakov 5. – 9. ročníka krúžky Naša škola – školský parlament a Školský
časopis HUGO majú byť tiež ponúknuté bezplatne, nakoľko žiaci pripravujú
zaujímavé aktivity pre svojich spolužiakov a prezentujú školu.

3.

Po odovzdaní vzdelávacieho poukazu bude mať možnosť žiak si vybrať
jeden krúžok bezplatne.

4.

Každý ďalší krúžok si má žiak platiť - 20 eur na školský rok s možnosťou
rozdeliť platbu na dva polroky.

5.

Kritéria na otvorenie jednotlivých krúžkov limitovať minimálnym počtom 10
prihlásených detí, s výnimkou hudobných krúžkov, kde je potrebné venovať
sa individuálne každému žiakovi. /gitara, flauta/

3) Záver
Na záver sa predseda RŠ, Marián Praták, poďakoval prítomným za účasť.

Zápisnicu vyhotovil: Marián Praták (predseda RŠ)

.......................................
dňa 20.9.2017
Zápisnicu overil: Mgr. Zuzana Martinčeková (podpredseda RŠ) ...................................
dňa ......................
Prílohy: - Prezenčná listina
...................................................., dňa ......................
predseda RŠ

