Základná škola SNP, Mládeže 289, 013 24 Strečno

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy
Zápisnica číslo 12/2019

Zasadnutie Rady školy pri ZŠ SNP Strečno sa uskutočnilo dňa 24. 01. 2019 o 17:00
hod. v spoločenskej miestnosti budovy ZŠ SNP v Strečne.
Zúčastnilo sa 8 členov RŠ:
Marián Praták, predseda Rady školy
RNDr. Gabriela Smetanková, PhD.
Mgr. Simona Polláková
Vlastimil Slovaček
Peter Prieložný
Peter Beháň
Peter Porubčanský
Beáta Badibangová
Nezúčastnili sa (neúčasť bola ospravedlnená):
Mgr. Erika Kubová
Ing. Róbert Benedig
Štefan Oberta
Pozvaní hostia:
Mgr. Čička Matúš – riaditeľ ZŠ
Bc. Dušan Štadáni – zriaďovateľ
Program zasadnutia: 1. Aktuálne informácie o škole
2. Výsledky Testovania 5 - 2018
3. Podnety zo strany učiteľov - motivácia žiakov pripravovať sa
na vyučovanie
4. Školský ples - 15.2.2019

Pán Marián Praták, predseda RŠ, otvoril zasadnutie, všetkých prítomných členov
a hostí privítal, následne skonštatoval uznášania schopnosť RŠ. Predstavil nového
člena Petra Porubčanského, ktorý nastúpil na miesto pána Samuela Zajaca. Upozornil
na fakt, že ak skončí svoje členstvo v rade školy ďalší člen, bude sa to riešiť novými
voľbami, nakoľko už nie je náhradník.
1. Aktuálne informácie o škole
Riaditeľ školy informoval, že škola vypracovala projekt zameraný na IKT vybavenie
a prácu s ním prostredníctvom Nadácie Orange. Nadácia Orange projekt školy
nevybrala medzi tie, ktoré finančne podporí.
Riaditeľ školy predstavil ďalší vypracovaný projekt zameraný na vybudovanie
školskej záhradky v projektovej výzve „Záhrada, ktorá učí.“ neziskovej organizácie
Živica (podporená spoločnosťou IKEA). Vypracovaný projekt je v súlade s plánom
vybudovania školskej záhradky v koncepcii rozvoja školy.
Riaditeľ školy ďalej informoval o zakúpení ďalšieho technického vybavenia školy
(najmä v oblasti IKT) v súlade koncepčným plánom rozvoja školy a o sume, ktorá bola
použitá na materiálno-technického zabezpečenia školy.
Riaditeľ školy upozornil aj na skutočnosť, že pri mnohých projektoch, do ktorých
sa škola môže potencionálne zapojiť je nevyhnutné rátať aj s min. 5 % spoluúčasťou
v oblasti financovania. Tieto financie nesmú byť z bežných výdavkov, ktoré sú účelovo
viazané. Škola už platí 5% finančnú spoluúčasť v projekte „V Základnej škole
úspešnejší“ zameranom na prácu s deťmi so ŠVVP a momentálne nemá ďalšie voľné
financie v tejto oblasti na zapojenie sa do projektov s finančnou spoluúčasťou.
p. Praták
 pýtal sa na interaktívne tabule a spokojnosť učiteľov s nimi,
 pýtal sa, či škola plánuje dokúpiť ďalšie. Na druhom stupni je jedna
interaktívna tabuľa v tzv. spoločenskej miestnosti, ktorú môžu učitelia využívať
podľa potreby a vzájomnej dohody.
Riaditeľ školy podal informáciu ohľadne nákupu techniky a poukázal na problémy,
ktoré súvisia s verejným obstarávaním.
p. Praták
 informoval sa na aplikáciu EDUPAGE, či škola plánuje pokračovať. Rozoberali
sa jeho výhody. Riaditeľ informoval, že škola plánuje pokračovať. Od budúceho
školského roka budú cez tento systém aj triedne knihy. Učitelia budú zadávať
informácie do systému (chýbanie žiakov, klasifikácia a vyučovacie témy) priamo
na hodine (v prípade známok z písomiek v čo najkratšej dobe) prostredníctvom
tabletov, ktoré škola zakúpila. V 2. polroku školského roka 2018/2019 budú
učitelia duálne zapisovať spomínané informácie na hodinách do triednych kníh
a aj do aplikácie Edupage, čo bude slúžiť ako nácvik pre ďalší školský rok, kedy
budú klasické triedne knihy v tlačenej podobe plnohodnotne nahradené
elektronickým systémom.

2. Výsledky Testovania 5 – 2018 a pripravované Testovanie 9
Riaditeľ informoval, že výsledky testovania v slovenskom jazyku a matematike sú
dobré, vyzdvihol prácu učiteľov v piatom ročníku. Testovanie deviatakov bude na jar.
Záujem žiakov tohto ročníka o krúžok matematiky a slovenčiny je veľmi slabý, čo sa
prejavuje ich častou neúčasťou. Krúžok je zameraný najmä na prípravu na testovanie
9 a prijímacie pohovory. Zvažuje sa realizácia tzv. „akčného týždňa“, ktorý v minulom
školskom roku slúžil na preopakovanie pred testovaním 9.
3. Podnety zo strany učiteľov - motivácia žiakov pripravovať sa na
vyučovanie
Riaditeľ školy prečítal podnet (list) zo strany učiteľov školy, v ktorom spoločne
apelujú na rodičov a občanov Strečna, aby si viac všímali okolie, kde sa pohybujú deti
a ako sa správajú mimo vyučovania. Upozornil na najzávažnejšie problémy žiakov
v období mimo vyučovania: fajčenie žiakov (aj na verejnosti), náznaky problémov
s alkoholom, neskoré nočné vychádzky bez dozoru dospelých, ponocovanie žiakov
(žiaci už aj na prvom stupni sú bežne prihlásení a aktívni na sociálnych sieťach
v neskorých nočných a ranných hodinách), sústavná nepripravenosť mnohých žiakov
na vyučovací proces a pod. – to sú všetko aspekty, ktoré vplývajú na sústredenosť
žiakov na vyučovaní.
Starosta obce sa informoval na návštevy rodičov na rodičovských združeniach. V
budove škole pôsobí aj Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,
ktoré je možné zapojiť do riešenia spomínaných problémov.
Následne sa otvorila diskusia o možnostiach, ako by v tomto probléme mohla byť
nápomocná obec. Výsledkom debaty bolo odporučenie riešiť túto problematiku aj
v obecnom zastupiteľstve.

4.Školský ples – 15.2.2019
Pán Praták informoval o pripravovanom plese školy a účele, kam poputujú
vyzbierané peniaze. Z výťažku plesu bude kúpená IKT technika, ktorá bude
prostredníctvom darovacej zmluvy poukázaná škole. Požiadal o súčinnosť a pomoc.
Na záver sa predseda RŠ, Marián Praták, poďakoval prítomným za účasť.

Zápisnicu vyhotovil: Beáta Badibangová

.......................................
dňa 25.2.2019

Zápisnicu overil: Peter Prieložný

......................................
dňa ......................

Prílohy: -

Prezenčná listina
Podnet od učiteľov

...................................................., dňa .............................
predseda RŠ

