Základná škola SNP, Mládeže 289, 013 24 Strečno

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy
Zápisnica číslo 2/2016

Dátum:

7.12.2016

Čas:

17:00 hod

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomný:

Ing. Róbert Benedig - ospravedlnený

Pozvaní hostia: Mgr. Marian Oberta - riaditeľ školy
Bc. Dušan Štadáni - starosta obce Strečno

Program:

1.
2.
3.
4.

Kontrola uznesení z 1 zasadnutia rady školy, ďalej len RŠ.
Diskusia
Stanovenie termínu ďalšieho zasadnutia Rady školy
Uznesenia a záver

Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie otvoril predseda RŠ p. Marián Praták, privítal všetkých zúčastnených
členov RŠ a pozvaných hostí. Zároveň konštatoval uznášania schopnosť RŠ.

1. Kontrola uznesení z 1. zasadnutia rady školy, ďalej len RŠ.
Uznesenie 2/3. z 1. ZRŠ : RŠ vyzýva p. riaditeľa Obertu k tvorbe projektov, ktoré by škole
zabezpečili možnosť jej technického vybavenia a k aktívnemu oslovovaniu a zapájaniu
súkromného sektora (firiem) do riešenia projektov v spolupráci so školou.

Pán riaditeľ Oberta informoval o pripravovaných projektových výzvach na rok 2017,
ktoré sa budú týkať rozvoja cudzích jazykov a techniky na školách.
Zriaďovateľ p. Štadáni, informoval o možných projektových výzvach týkajúcich sa
vybavenia základnej školy, do ktorých sa obec plánuje zapojiť.
Predseda RŠ p. Praták doplnil, že sa financie pre školu bude snažiť získať oslovením
darcov 2% z daní.
Uznesenie 2/4. z 1. ZRŠ : RŠ odporúča p. riaditeľovi Obertovi v rámci uľahčenia práce
učiteľov, pokryť celú školu wifi signálom.

Pán riaditeľ Oberta uviedol, že odporúčaný wifi signál do školy nezaviedol. Na čo
reagoval p. Praták tým, že bol informovaný p. učiteľom Michalom Klocáňom (učiteľ
INF a zodpovedný správca siete a stránky školy), že po technickej stránke je v škole
všetko na zavedenie wifi signálu už predpripravené a finálne dokončenie by
predstavovalo len minimálne náklady. RŠ preto nevidí najmenší dôvod, aby wifi
signál nebol v škole zavedený.

Uznesenie 2/5. z 1. ZRŠ: RŠ odporúča p. riaditeľovi Obertovi prehodnotiť dodávateľa
hygienických potrieb, firmu ILLE.

Pán riaditeľ Oberta skonštatoval, že firma ILLE má polročnú výpovednú lehotu,
a teda nič v spomínanom bode už nekonal a ani iné dodávateľské firmy nehľadal.
Zriaďovateľ p. Štadáni p. riaditeľovi Obertovi odporučil, aby firme ILLE dal výpoveď,
čím môže získať finančne výhodnejšiu ponuku z ich strany. RŠ sa stotožnila
z uvedeným návrhom zriaďovateľa p. Štadániho a skonštatovala, že by bolo dobré
osloviť viacej firiem s daným zameraním kvôli porovnaniu cenových ponúk.
Uznesenie 3/1. z 1. ZRŠ: RŠ berie na vedomie informácie zo strany zriaďovateľa p.
Štadániho
týkajúce sa dôvodov nedostatočnej komunikácie medzi zriaďovateľom
a riaditeľom školy p. Obertom a zároveň oboch vyzýva k aktívnej komunikácií, na čo obe
strany ústretovo pristúpili.

Zriaďovateľ p. Štadáni a p. riaditeľ Oberta konštatovali, že ich vzájomná komunikácia
sa zlepšila. Pán riaditeľ Oberta už má funkčnú pracovnú e-mailovú adresu, kde si
obaja môžu vymieňať potrebné informácie. Zriaďovateľ p. Štadáni vyzval p. riaditeľa
Obertu aby informoval o zámere posledných dvoch služobných ciest. Na to p. riaditeľ
Oberta stručne pomenoval základné ciele oboch služobných ciest.

Uznesenie 4/1. z 1. ZRŠ: RŠ berie na vedomie havarijný stav plynovej kotolne, aj
odporúčanie zriaďovateľa p. Štadániho na riaditeľa p. Obertu týkajúce sa výberu vhodnej
firmy na odstránenia tohto stavu.

Pán Slovaček informoval, že momentálne má škola iba jednu cenovú ponuku na
odstránenie havarijného stavu, ktorá vzhľadom na jej už dávny dátum vypracovania
nemusí byť aktuálna. O cenové ponuky boli požiadané ďalšie dve firmy, ale tie ich
doteraz nedodali, keďže v požiadavke neboli dodaním ponuky dátumovo viazané.

Zriaďovateľ p. Štadáni opätovne vyzval p. riaditeľa Obertu k aktívnejšiemu prístupu
v tomto bode.
Uznesenie 5/1. z 1. ZRŠ: RŠ berie na vedomie, že možnosti parkovania pedagogických
zamestnancov sú zatiaľ pri kotolni školy a telocvični.

Pán Praták konštatoval, že parkovanie zamestnancov školy stále pretrváva aj na
ploche dopravného ihriska, a preto sa pýtal p. riaditeľa Obertu, ako informoval
zamestnancov školy o rozhodnutí RŠ z 1. ZRŠ, kde sa dohodlo, že parkovanie pre
zamestnancov školy je pri kotolni a telocvični. Pán riaditeľ Oberta sa k spomínanému
bodu nevyjadril.
Pán Praták, ako predseda rady školy, predložil požiadavku na zriaďovateľa p.
Štadániho na zriadenie dodatočných parkovacích miest pre zamestnancov školy.
Uznesenie 7/1. z 1. ZRŠ: RŠ berie na vedomie informácie p. riaditeľa Obertu vyplývajúce
z predloženého školského vzdelávacieho programu a zároveň požaduje zmenu rozvrhu
hodín od druhého školského polroka. S jeho návrhom oboznámi RŠ p. riaditeľ Oberta na
nasledujúcom zasadnutí RŠ.

Pán riaditeľ Oberta RŠ nepredložil návrh zmeneného rozvrhu, ktorý mal byť platný od
druhého polroka školského roka 2016/2017.
Naďalej tvrdil, že bloková výučba športových hier je dostatočným riešením, a že
v rámci boja detí s obezitou je posilnená telesná výchova nevyhnutná. To, že naši
žiaci majú v rozvrhu štandardne 7.,8.,9. vyučovaciu hodinu považuje za bežné.
Tvrdenie členov RŠ, že taký rozvrh aký majú žiaci v Strečne je skutočne raritou p.
riaditeľ Oberta neakceptuje.
Pán Čička, keďže vyučuje na škole športové hry, otvorene zdôrazňoval nevýhody
a úskalia blokovej výučby ŠH, ako nesúhlas rodičov detí, riziková bezpečnosť, keďže
sú pod dozorom iba jedného vyučujúceho, nevhodné počasie....
Pani Smetanková v snahe vyvrátiť tvrdenie p. riaditeľa Obertu z 1.ZRŠ, kde uviedol
ako dôvod neskoršej výučby TV a ŠH obmedzené možnosti výučby p. učiteľa TV,
Mgr. Jaroslava Štefku, predložila RŠ rozvrh p. učiteľa Štefku, z ktorého vyplynulo, že
hoci má TV a ŠH v rámci výučby počas 7., 8., 9. vyučovacej hodiny, on sám má
v rozvrhu predtým sedem voľných hodín počas ktorých učiť môže. Takže označenie
jeho osoby ako príčiny neskorej výučby TV a ŠH je absolútne bezpredmetné.
Hlavnou príčinou je vyťaženosť telocvične, ktorá pri toľkom počte hodín TV a ŠH
jednoducho kapacitne nestačí. Rozvrh telocvične mala RŠ k dispozícií. Pani
Smetanková na základe konzultácie a hľadaní riešenia z danej situácie s p. učiteľom
Štefkom navrhujú spojenie niektorých ročníkov, respektíve dievčat s chlapcami,
v rámci jedného ročníka. Uvedený návrh by mal byť bezproblémový vzhľadom na
nízky počet žiakov v jednotlivých triedach.
Pán riaditeľ Oberta konštatoval prípustnosť uvedenej navrhovanej zmene. Pán
Praták aj zriaďovateľ p. Štadáni sa ho pýtali, či o rozvrhu a prípadných zmenách
diskutoval s p. učiteľom Štefkom, na čo p. riaditeľ Oberta reagoval súhlasne ale p.
Smetanková jeho tvrdenie vyvrátila jasným stanoviskom od p. učiteľa Štefku, že
k tomu vôbec nedošlo.

Pán zriaďovateľ Štadáni konštatoval veľmi zlú komunikáciu medzi p. riaditeľom
Obertom a p. učiteľom Štefkom.
Pán riaditeľ Oberta ďalej konštatoval, že zrušiť predmet počas školského roku
nemôže, takže ŠH sa určite v rozvrhu ponechajú. Na túto informáciu reagoval
zriaďovateľ Štadáni pochybnosťou, ktorú by bolo vhodné overiť v našej legislatíve
a vyzval RŠ k jej overeniu.
Pani Dvorská na celú situáciu ohľadne rozvrhu reagovala otázkou, či ZŠ Strečno je
športová škola, keď má toľko hodín TV?
Zriaďovateľ p. Štadáni ďalej konštatoval, že prvoradá v obsadení telocvične je škola,
tak sa mu zdá nevhodné aby v doobedných hodinách mala dve hodiny rezervované
škôlka ( čo bolo jasné z obsadenia telocvične) a pýtal sa p. riaditeľa Obertu, či škôlka
dala na uvedené dve hodiny požiadavku. Pán riaditeľ Oberta skonštatoval, že škôlka
takúto požiadavku nedala.
Rada školy opätovne požiadala p. riaditeľa Obertu o návrh zmeny rozvrhu, ktorý by
bol platný od druhého polroka školského roka 2016/2017, tentokrát preposlať
v elektronickej podobe, v skrátenom čase, a to do Vianočných prázdnin 2016. Na čo
p. riaditeľ Oberta reagoval súhlasne.
Po kontrole uznesení z 1. zasadnutia RŠ prebehla diskusia.

2. Diskusia

-

-

-

Zriaďovateľ p. Štadáni vyzval p. riaditeľa Obertu, aby podal požiadavku na
obec na výstavbu multifunkčného ihriska, ktoré by tiež pomohlo zlepšiť
situáciu s vyťaženou telocvičňou. RŠ súhlasí s takouto požiadavkou a plne sa
s ňou stotožňuje.
Zriaďovateľ p. Štadáni informoval RŠ o finančných prostriedkoch týkajúcich sa
CVČ, školského klubu detí a vzdelávacích poukazov. Opäť zazneli názory príliš
veľkého počtu krúžkov, ktoré základná škola deťom ponúka ( v tomto školskom
roku je to 33 krúžkov ). Zriaďovateľ p. Štadáni navrhol, aby o krúžkovej činnosti
bola včas informovaná RŠ, aby sa tak mala možnosť k jednotlivým krúžkom
vyjadriť. Pán Zajac navrhol aby vedúci krúžku jasne zadefinoval ciele a plán
krúžku, ktorý chce v danom školskom roku viesť. Aby RŠ mala podľa čoho
rozhodnúť, ktorý krúžok škole odporučí, a ktorý nie. Zriaďovateľ p. Štadáni
vyzval p. riaditeľa Obertu k vypracovaniu prehľadného financovania
jednotlivých krúžkov. Aby aj učitelia vedeli s akou sumou môžu počas
školského roka kalkulovať, a aké aktivity si môžu s deťmi plánovať. Ekonomika
CVČ sa tak stane prehľadná a zadefinovaná.
Pán Čička sa pýtal, či sa krúžky financujú aj z financií prislúchajúcich na školu.
Pán riaditeľ Oberta informoval, že nie, sú to iba financie určené na chod CVČ.
Pani Kubová sa pýtala, či je možné krúžok, napríklad pre znížený záujem detí,
zrušiť aj počas školského roka. Pán riaditeľ Oberta informoval, že áno, je to
možné.

-

-

-

-

-

Pán Praták navrhol p. riaditeľovi Obertovi, aby vypracoval prehľadný finančný
systém financovania krúžkov, ktorý by bol použiteľný od druhého polroka tohto
školského roka. Pán riaditeľ Oberta s touto požiadavkou RŠ súhlasil.
Zriaďovateľ p. Štadáni informoval, že na telocvični je rozbité okno a viac je ich
poškodených. Rozbité okno súvisí s krúžkovou činnosťou, tak sa pýtal p.
riaditeľa Obertu, v akom štádiu prešetrenia je celá udalosť, a kto bude niesť
finančnú zodpovednosť za vzniknutú škodu. Ďalej apeloval na zodpovednosť
vedúceho krúžku. Pán riaditeľ Oberta oznámil, že vec je stále v štádiu riešenia
a ešte nie je uzavretá, takže nevedel zodpovedať otázku týkajúcu sa finančnej
zodpovednosti za vzniknutú škodu.
Pán Slovaček oboznámil RŠ s novou fotodokumtáciou, ktorá úzko súvisí
s problematikou vlhnutia steny v triede 5. ročníka (preberané na 1.ZRŠ). Nová
fotodokumtácia bola urobená v prízemnej miestnosti, kde sa vyučuje predmet
Technika. Ide o veľmi zhrdzavené časti potrubia a uzáverov vody, ktoré
smeruje na vyššie poschodie, teda do spomínanej triedy 5. ročníka. Kompletné
odstránenie tohto problému, si bude vyžadovať dlhšiu prácu v dňoch mimo
školskej prevádzky (školské prázdniny).
Ďalej p. Slovaček informoval o uskladnených chemikáliách z výučby predmetu
Chémia z minulých rokov v plechovej budove na školskom dvore, a pýtal sa na
možnosti ich odstránenia. Zriaďovateľ p. Štadáni odporučil, aby bola oslovená
firma A.S.A., ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadu. Problém je aj v samotnej
plechovej budove, kde kvôli prehrdzavenej streche začalo zatekať a tým
pádom sa táto budova môže používať iba na obmedzené skladovanie a tiež
nevhodné vchodové dvere. Zriaďovateľ p. Štadáni konštatoval, že ide
o zanedbaný stav. Pán Zajac sa pýtal, kto v takýchto prípadoch rozhoduje
o riešení, či je to p. riaditeľ alebo p. zriaďovateľ. Pán Praták vyzval p. riaditeľa
Obertu, aby sformuloval požiadavku na odstránenie tohto stavu na
zriaďovateľa, ktorý môže riešiť vzniknutý technický problém buď požiadavkou
na štát alebo zo zdrojov obce.
Pani Martinčeková oslovila p. zriaďovateľa Štadániho, aby ozrejmil problém
s prenajatím sály rade rodičov na akciu „Mikulášska diskotéka“. Zriaďovateľ p.
Štadáni vysvetlil, že problém vznikol kvôli tomu, že každý piatok má
k dispozícií sálu krúžok Hájovček. Do budúcna chce takýmto situáciám
predchádzať tak, že vytvorí vnútorný poriadok prenájmu sály, ktorý bude
odsúhlasený na obecnom zastupiteľstve a zverejnený na webe obce.

3. Stanovenie termínu ďalšieho zasadnutia Rady školy
Rada školy sa dohodla spolu s p. riaditeľom Obertom a p. starostom
Štadánim, že ďalšie zasadnutie RŠ bude 12. 1. 2017.

4. Uznesenia a záver
1/1.
1/2.
1/3.
1/4.

1/5.

1/6.

1/7.

2/1.
2/2.

2/3.
2/4.

2/5.

3/1.
3/2.

RŠ berie na vedomie informácie p. riaditeľa Obertu a p. starostu
Štadániho o pripravovaných výzvach v oblasti projektovej činnosti.
RŠ opätovne odporúča p. riaditeľovi Obertovi v rámci uľahčenia práce
učiteľov, pokryť celú školu wifi signálom.
RŠ odporúča p. riaditeľovi Obertovi dať firme ILLE výpoveď, prípadne
osloviť aj iných dodávateľov ohľadne cenovej ponuky.
RŠ berie na vedomie havarijný stav plynovej kotolne, aj opätovné
odporúčanie zriaďovateľa p. Štadániho na riaditeľa p. Obertu týkajúce
sa výberu vhodnej firmy na odstránenia tohto stavu, a to výberom
z viacerých cenových ponúk.
Pán Praták, ako predseda rady školy, predložil požiadavku na
zriaďovateľa p. Štadániho na zriadenie dodatočných parkovacích miest
pre zamestnancov školy.
Rada školy opätovne požaduje zmenu nevhodných rozvrhov hodín od
druhého školského polroka. S jeho návrhom má p. riaditeľ Oberta
oboznámiť členov RŠ jeho preposlaním prostredníctvom e-mailu do
Vianočných prázdnin 2016.
RŠ berie na vedomie odporúčanie zriaďovateľa p. Štadániho na
preverenie informácie týkajúcej sa možnosti zrušenia vyučovacieho
predmetu počas školského roku.
RŠ sa plne stotožňuje s vypracovaním požiadavky p. riaditeľa Obertu
na zriaďovateľa p. Štadániho na vybudovanie multifunkčného ihriska.
RŠ predložila požiadavku na p. riaditeľa Obertu, na vypracovanie
prehľadného finančného plánu financovania krúžkov, ktorý by bol
použiteľný od druhého polroka tohto školského roka.
RŠ odporúča p. riaditeľovi Obertovi doriešiť finančnú zodpovednosť
ohľadne rozbitého okna na telocvični.
RŠ konštatuje, že dôkladné technické riešenie odstránenia vlhnutia
v triede 5. ročníka, ako aj na to náväzné
technické problémy
v prízemnej miestnosti výučby techniky je nutné odstrániť počas
školských prázdnin.
RŠ odporúča p. riaditeľovi Obertovi, aby sformuloval požiadavku na
odstránenie zlého technického stavu plechovej budovy stojacej na
školskom dvore na zriaďovateľa p. Štadániho, a aby oslovil v odstránení
nežiadúcich chemikálií, ktoré sú momentálne uskladnené v plechovej
budove školského dvora firmu A.S.A.
RŠ berie na vedomie, že nasledujúce zasadnutie RŠ bude 12. 1. 2017.
Pozvaní hostia sú: riaditeľ školy p. Mgr. Marián Oberta,
zriaďovateľ p. Bc. Dušan Štadáni, starosta obce Strečno.

Na záver p. Praták poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu.

V Strečne, dňa 7.12.2016

Zápisnicu vyhotovil: RNDr. Gabriela Smetanková, PhD.

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

Zápisnicu overil: Mgr. Zuzana Martinčeková (podpredseda RŠ) ...................................
dňa ......................

Prílohy:
•

Prezenčná listina

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

