Základná škola SNP, Mládeže 289, 013 24 Strečno

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy
Zápisnica číslo 4/2017

Dátum:

15.3.2017

Čas:

17:00 hod

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomní:

Mgr. Renáta Dvorská, RNDr. Gabriela Smetanková, PhD., Beáta
Badibangová, Štefan Oberta

Pozvaní hostia:

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

Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola uznesení z 3. zasadnutia Rady školy, ďalej len RŠ,
Zástup počas rodičovskej dovolenky pani učiteľky Mgr. Klučiarikovej,
Testovanie žiakov 9. ročníka – Komparo,
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 3. zasadnutia Rady školy, ďalej len RŠ.
Uznesenie 1/3. z 2. ZRŠ : RŠ opätovne odporúča p. riaditeľovi Obertovi dať firme ILLE
výpoveď, prípadne osloviť aj iných dodávateľov ohľadne cenovej ponuky.

Pán predseda RŠ, Praták M., sa opýtal p. riaditeľa Obertu, či už firma dodávajúca
hygienické potreby dostala výpoveď a či prebieha výber iných dodávateľov. Pán

riaditeľ oznámil, že výpoveď ešte nebola zaslaná a prebieha komunikácia s ďalšími
možnými dodávateľmi. Pán Slovaček informoval, že prebieha rokovanie s firmou
KMB, ktorá bola oslovená a má vypracovať ponuku. Táto ponuka bude porovnaná so
súčasnými cenami firmy ILLE. Pán riaditeľ Oberta upozornil, že pri ročnej úspore pár
desiatok eur sa neoplatí vypovedať súčasnú zmluvu.
Uznesenie 2/2. z 3. ZRŠ : RŠ opätovne odporúča p. riaditeľovi Obertovi v rámci uľahčenia
práce učiteľov, pokryť celú školu wifi signálom s termínom uzavretia danej problematiky do
konca jarných prázdnin.

Pán predseda RŠ Praták informoval o zabezpečení pokrytia WIFI signálom celej
školy. Na škole sú k dispozícii dve WIFI siete, jedna pre žiakov, prístupná bez
zabezpečenia v poobedných hodinách a jedna sieť prístupná len pre učiteľov, ktorí ju
môžu využívať vo vyučovacom procese a príprave. Pán Praták poďakoval pánovi
riaditeľovi Obertovi za súčinnosť.

Uznesenie 3/3. z 3. ZRŠ: Pani Badibangová, ako členka RŠ požiadala p. riaditeľa Obertu
o prezentáciu školy v rámci 30 min. programu na hodoch obce Strečno.

Pán riaditeľ Oberta informoval, že jedna trieda z prvého stupňa sa zapojí do
programu hodov obce Strečno na približne 20 min. Ďalší program budú realizovať
žiaci druhého stupňa.

Uznesenie 3/4. z 3. ZRŠ: Členovia RŠ navrhli p. Pratákovi, aby požiadal p. riaditeľa Obertu
o vypracovanie prehľadného finančného plánu aktivít chodu školy, ktorý by predniesol na
nasledujúcom zasadnutí RŠ.

Pán riaditeľ Oberta informoval, že zatiaľ nevie poskytnúť presné informácie o stave
financií na škole, pretože až v mesiaci apríl bude mať podklady od svojej ekonómky.
Konkrétny finančný plán školy nepredstavil. Pán starosta Štadáni podotkol, že od
budúceho roka financovanie škôl bude sprehľadnené. Na základe chystanej zmeny
Ministerstva školstva SR vo financovaní škôl budú musieť byť aj vlastné financie
školy, aj príjmy zahrnuté do rozpočtu obce. Rozpočet obce sa schvaľuje na obdobie
jedného roka, úpravy sa môžu robiť kvartálne. Predseda RŠ, p. Praták, spomenul, že
RŠ nemá právomoc zasahovať a rozhodovať o použití bežných financií v rozpočte
školy, čo však neplatí o peniazoch, ktoré zvýšia. K týmto peniazom a ich použitiu sa
môže RŠ vyjadrovať. Predseda RŠ, p. Praták, očakával vyčíslenie takýchto „voľných“
financií a plán ich použitia.
Uznesenie 2/3. z 3. ZRŠ : RŠ berie na vedomie havarijný stav plynovej kotolne, aj opätovné
odporúčanie zriaďovateľa p. Štadániho na riaditeľa p. Obertu týkajúce sa výberu vhodnej
firmy na odstránenie tohto stavu, a to výberom z viacerých cenových ponúk s termínom
uzavretia danej problematiky do konca jarných prázdnin.

Pán starosta Štadáni spolu s pánom riaditeľom Obertom informovali, že oprava
plynovej kotolne sa bude realizovať v krátkej dobe. Vďaka tejto oprave bude mať
škola dva na sebe nezávislé zdroje vykurovania.
Uznesenie 2/4. z 2. ZRŠ : 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.

Problém s vlhnutím steny v triede 5. ročníka bol odstránený opravením stúpačky
počas jarných prázdnin.
Uznesenie 2/8. z 3. ZRŠ : RŠ odporúča p. riaditeľovi Obertovi, aby doriešil problém
týkajúci sa zlého technického stavu plechovej budovy stojacej na školskom dvore
a odstránenie nežiaducich chemikálií, ktoré sú momentálne uskladnené v plechovej budove
školského dvora firmou A.S.A.

Pán riaditeľ Oberta informoval RŠ, že bude vyhotovená finančná ponuka na
likvidáciu chemikálií od firmy A.S.A. na základe súpisu chemikálii, ktoré vyhotoví
škola. Po zlikvidovaní chemikálií bude nasledovať realizácia opravy strechy plechovej
budovy na školskom dvore.
Uznesenie 3/2. z 3. ZRŠ : RŠ berie na vedomie dátum školského plesu a odporúča p.
riaditeľovi Obertovi vyzdvihnúť účelovosť plesu v prospech školy, ako aj po plese následne
rodičov informovať o použití získaných finančných prostriedkov.

Pán riaditeľ Oberta informoval RŠ o priebehu školského plesu, ktorý bol
poznamenaný nízkou účasťou (len 65 ľudí). V krátkosti informoval o finančnom
zabezpečení plesu a jeho výťažku po odpočítaní nákladov, ktorý je v hodnote
približne 85 Eur. Časť výťažku bol použitý na pokrytie nákladov aktivít žiackeho
parlamentu. Zvyšné peniaze majú byť použité podobným spôsobom podľa aktuálnej
potreby. Predseda RŠ, pán Praták, poďakoval za zorganizovanie plesu. Školský ples
považuje za výbornú tradíciu, v ktorej by sa malo naďalej pokračovať. Na druhej
strane treba hľadať dôvody nízkej účasti, najmä ak ples materskej školy bol
úspešnejší. Opätovne ponúkol svoju pomoc pri organizovaní plesu v budúcnosti. Pán
Zajac vníma ako negatívum nízku účasť učiteľov na plese. Starosta obce, pán
Štadáni, vysvetlil, že sa nezúčastnil plesu z osobných dôvodov, a že nižšia účasť na
plese nesúvisí s jeho absenciou. Obec podporila tomboly na všetkých plesoch, ktoré
sa organizovali. Pán starosta poukázal na vyššiu účasť ľudí na školských plesoch
v iných obciach. Predseda RŠ, pán Praták, upozornil, že nízka účasť je naozaj
problém a je potrebná zmena. Do budúcnosti by mala byť dopredu jasne
zadefinovaná konkrétna účelovosť plesu – použitie výťažku na konkrétne veci,
aktivity školy. Pani Martinčeková však upozornila, že sa vždy nedá jasne dopredu
zadefinovať použitie výťažku z plesu. Pán Zajac ocenil výbornú úroveň organizácie
plesu zo strany Rady rodičov.

Uznesenie 2/1. z 3. ZRŠ : RŠ berie na vedomie informácie od zriaďovateľa, p. Štadániho,
ohľadne pripravovaných výziev v oblasti projektovej činnosti a apeluje na p. riaditeľa Obertu
na poskytnutie jeho spätnej väzby ohľadne spomínanej problematiky zriaďovateľovi p.
Štadánimu.

Pán riaditeľ Oberta informoval, že projekt podaný do spoločnosti KIA nebol
schválený. Druhý projekt zameraný vytvorenie troch učební (cudzie jazyky, fyzika,
chémia) v sume 129 000.- Eur je v stave príprav. Boli oslovené 3 firmy na realizáciu
a vybratá bude najvýhodnejšia ponuka. Projekty idú z obce na VÚC, ktorý sa
k projektu vyjadrí. V prípade nedostatkov bude projekt vrátený na prerokovanie.
Financie na prestavbu je teoreticky možné navýšiť aj počas realizácie projektu.
Starosta obce pán Štadáni upozornil, že je nevyhnutné zo strany školy rýchlo
reagovať pri príprave projektu.

Uznesenie 1/1. z 3. ZRŠ : RŠ berie na vedomie návrh nového rozvrhu p. riaditeľa Obertu,
ktorý by mal byť (po schválení rodičmi) platný od druhého polroka šk. roka 2016/2017.

Pán riaditeľ Oberta informoval, že ním opravený nový rozvrh nebol rodičmi schválený
na rodičovských združeniach, a preto nebol uvedený do platnosti. Predseda RŠ, pán
Praták, vyjadril názor, že nový rozvrh síce neriešil všetky problémy, ale bol určite
lepší ako predošlý a rodičia ho nemali schvaľovať, pretože to nie je ich právomoc, len
sa mali vyjadriť k nultým hodinám. Za neprijatím rozvrhu zo strany rodičov vidí zlú
komunikáciu problematiky zo strany vedenia školy. Riaditeľ mal podľa neho osobne
zdôvodniť rodičom dôvody a metodiku zmeny rozvrhu. Riaditeľ pán Oberta svoju
neúčasť na jednotlivých rodičovských združeniach zdôvodnil tým, že v jednotlivých
triedach boli prítomní členovia RŠ a on bol k dispozícii v riaditeľni a mohli ho
kedykoľvek prizvať, čo sa nestalo. Pani Dvorská uviedla, že v triede, kde bola ona na
rodičovskom združení prítomná, očakávali účasť pána riaditeľa, čo sa však nestalo.
Predseda RŠ pán Praták opätovne priblížil celú genézu zmeny rozvrhu a vyjadril
poľutovanie nad zmareným výsledkom a vynaloženým úsilím.

Uznesenie 2/6. z 3. ZRŠ : RŠ opätovne požaduje od p. riaditeľa Obertu, vypracovanie
prehľadného finančného plánu financovania krúžkov v rámci druhého polroka šk. roka
2016/2017.

Pán predseda RŠ Praták požiadal pán riaditeľa o predstavenie modelu financovania
krúžkov. Pán riaditeľ Oberta predstavil stav čerpania financií v CVČ, ktoré je zriadené
pri ZŠ. CVČ je financované z peňazí obce, vzdelávacích poukazov, tieto financie
však nepostačujú a ZŠ ho musí dotovať zo svojho rozpočtu. Z uvedeného vyplynulo,
že žiadne zvyšné peniaze, ktoré by sa dali použiť do budúcnosti na dodatočné
rozdelenie pre potreby jednotlivých krúžkov, nie sú k dispozícii. Pani Martinčeková sa
spýtala na dôvod realizácie krúžkov futbal a Hajovček počas letných prázdnin, keďže
ostatné krúžky počas leta nevyvíjajú činnosť. Pán starosta obce Štadáni to zdôvodnil
tým, že tieto krúžky fungujú v inom režime. Peniaze cez vzdelávacie poukazy sú
limitované počtom hodín 60, iné krúžky môžu byť aj s inou hodinovou dotáciou. Pani

Martinčeková sa spýtala, prečo nie sú rovnako financované všetky krúžky a prečo sú
niektoré zvýhodňované. Pán Benedig sa prihovoril za to, aby boli financie na krúžky
prerozdeľované na základe nejakého kľúča a plánu, aby každý vedúci krúžku vedel,
s akými financiami môže počítať na celý rok. Pán riaditeľ Oberta odpovedal, že
pokiaľ je to možné, tak dotuje krúžky aj zo školských peňazí a financie na viac už nie
sú. Pán Benedig upozornil, že mnohé krúžky potrebujú na svoju realizáciu aj peniaze
na súťaže, ináč nemôžu fungovať. Pán starosta Štadáni upozornil, že treba
prehodnotiť spôsob dotovania niektorých krúžkov (napr. Bowling – vysoké náklady na
prenájom), poprípade prehodnotiť otváranie niektorých krúžkov. Taktiež sa prihovoril
za nosné krúžky (futbal, volejbal, Hajovček,...). Podľa neho je potrebné nastaviť
kritéria výberu krúžkov, počtu detí, množstva financií, atď. Pán Benedig upozornil na
skutočnosť, že viac krúžkov v ponuke zároveň znamená, že je problém zladiť termíny
využitia telocvične. Pani Martinčeková podotkla, že zladenie termínov krúžkov je
dôležité ešte pred prihlásením detí, aby sa jednotlivé krúžky neprekrývali. Pán
starosta Štadáni pri preberaní tejto tematiky informoval RŠ, že momentálne s ním
rokuje súkromná ZUŠ z Martina a má záujem vytvoriť v obci (poprípade v ZŠ)
elokované pracovisko. Pri tejto príležitosti požiadal pána riaditeľa o vyjadrenie k tejto
otázke a spýtal sa na priestorové možnosti ZŠ, ktoré by boli vhodné na tieto účely.
Pán riaditeľ Oberta prejavil podporu tejto aktivite.

Uznesenie 2/7. z 3. ZRŠ : RŠ odporúča p. riaditeľovi Obertovi definitívne doriešiť finančnú
zodpovednosť ohľadne rozbitého okna na telocvični.

Pán riaditeľ Oberta informoval, že škoda bude uhradená z rozpočtu ZŠ. Pán starosta
Štadáni apeloval na určenie zodpovednosti za priestory obce počas krúžkových
aktivít.

2. Zástup počas rodičovskej dovolenky pani učiteľky Mgr. Klučiarikovej
Pán riaditeľ Oberta informoval RŠ, že aktuálne prebiehajú pracovné pohovory so
záujemcami na obsadenie pozície na zástup p. uč. Klučiarikovej. Odmietol zverejniť
konkrétne informácie z pracovných pohovorov, pretože sú plne v jeho kompetencii.
Ako základné kritérium pre výber uchádzačov uviedol SJL ako nosný predmet a prax.
Uchádzačov si pozýva na základe ich predošlého záujmu pracovať na škole
v podobe ich žiadosti. Pani Martinčeková odporučila, aby sa prihliadalo pri výbere
uchádzačov na dĺžku praxe a pedagogické výsledky.

3. Testovanie žiakov 9. ročníka - Komparo
Pán riaditeľ Oberta informoval o výsledkoch testovania, s tým, že len 2,6 % žiakov zo
zúčastnených škôl bolo horších ako na našej škole. Následne bola otvorená diskusia
o príčinách zlého výsledku. Pani Martinčeková vidí problém v spôsobe vyučovania
SJL a MAT. Pán Čička čiastočne zdôvodnil zlý výsledok aj nezáujmom žiakov
o štúdium, ktorý pramení do značnej miery zo skutočnosti, že žiaci nemajú problém

sa dostať na strednú školu a ich motivácia učiť je nižšia. Mnohí žiaci pristúpili
k vyplňovaniu testov prostredníctvom tipovania bez hlbšieho zamyslenia sa nad
riešením konkrétnych úloh. Ďalej príprava žiakov na vyučovanie je často
nedostačujúca. Dotácia hodín SJL a MAT bola v porovnaní s inými školami omnoho
menšia. Pani Martinčeková (spolu s ďalšími členmi RŠ) oponovala, že sa každoročne
argumentuje „slabším“ ročníkom a dôvody treba vidieť vo vyučovaní týchto
predmetov. Pani Martinčeková uviedla, že žiaci z prvého stupňa odchádzajú
s výbornými vedomosťami a výsledkami, čo sa však mení na druhom stupni
a zodpovednosť za stav nesú podľa nej práve učitelia. Pani Kubová odporučila robiť
viac komisionálnych skúšok, zvýšiť nároky na žiakov a v prípade, že žiaci nesplnia
nároky, tak majú dostať horšie známky, poprípade majú opakovať ročník (s týmto
postojom sa stotožnili viacerí prítomní a zopakovali ho). Pani Martinčeková sa
spýtala pána riaditeľa Obertu, či učitelia týchto predmetov chodia pánovi riaditeľovi
zdôvodňovať tento stav, poprípade či majú na vedenie školy požiadavky a ponúkajú
riešenia na zmenu stavu. Pán riaditeľ odpovedal, že učitelia za ním so žiadnymi
návrhmi v tejto veci nechodia. Predseda RŠ, pán Praták, navrhol možnosť motivovať
žiakov prostredníctvom odmien k lepším študijným výsledkom. Pani Martinčeková
uviedla, že mnohé deti, ktoré navštevujú našu ZŠ sú z iniciatívy rodičov doučované
učiteľmi na školách v Žiline. Pán Zajac navrhol, že by bolo dobré, keby učitelia
prvého stupňa mohli učiť SJL a MAT na druhom stupni. Pán riditeľ Oberta mu
odpovedal, že to nie je možné. Pán Čička sa opýtal, či existuje štatistika s počtom
detí, ktoré odišli na iné školy, poprípade na osemročné gymnáziá. Pán starosta
odpovedal, že ide len o málo detí. Predseda RŠ, pán Praták, sa spýtal, či robí riaditeľ
hospitácie na týchto predmetoch. Riaditeľ pán Oberta odpovedal, že tieto hospitácie
vykonáva. Ďalej informoval o zámere vykonávať riaditeľské testy na spomínaných ale
i ďalších predmetoch. Pán starosta Štadáni sa pýtal na možnosti doučovania
prostredníctvom krúžkov. Taktiež pani Martinčeková odporučila doučovanie žiakov
prostredníctvom krúžkov. Pani Kubová upozornila na možnosti využitia dotazníkov na
zistenie spätnej väzby pre učiteľov a aj žiakov. Ďalej sa spýtala pani riaditeľa, či je zo
strany učiteľov záujem o ďalšie vzdelávanie. Riaditeľ odpovedal, že záujem je, ale
účasť učiteľov na ďalšom vzdelávaní je podmienená ich záujmom a možnosťami
školy. Viacerí členovia RŠ navrhli možnosť prizvať učiteľky MAT a SJL na najbližšie
zasadnutie RŠ.
4. Stanovenie termínu ďalšieho zasadnutia RŠ

Rada školy sa dohodla spolu s p. riaditeľom Obertom a p. starostom
Štadánim, že ďalšie zasadnutie RŠ bude 9. 5. 2017.

5. Uznesenia a záver
1/1.
1/2.

1/3.
1/4.
2/1.

3/1.

3/2.

3/3.

4/1.
4/2.

RŠ berie na vedomie informácie p. riaditeľa Obertu ohľadne finančného
plánu aktivít školy. RŠ odporúča tento plán vypracovať.
RŠ berie na vedomie výsledok požadovanej zmeny rozvrhu. RŠ
vyjadruje poľutovanie nad zmarenou možnosťou zmeniť nevyhovujúci
rozvrh z dôvodu nedostatočnej komunikácie vedenia školy s rodičmi.
RŠ opätovne požaduje vypracovanie jasných kritérií čerpania financií zo
zdrojov CVČ jednotlivými krúžkami.
RŠ odporúča p. riaditeľovi Obertovi na začiatku nového školského roka
zvážiť počet krúžkov, ktoré sa budú ponúkať.
RŠ odporúča p. riaditeľovi Obertovi pri výbere nového vyučujúceho
slovenského jazyka a literatúry, aby zohľadnil dĺžku pedagogickej praxe
a pedagogické výsledky uchádzačov.
RŠ odporúča p. riaditeľovi Obertovi zvážiť a podniknúť kroky na zistenie
a analýzu dôvodov zlých výsledkov celoštátnych testovaní z predmetov
SJL a MAT na našej škole.
RŠ požaduje, aby p. riaditeľ Oberta podnikol kroky na riešenie zlých
výsledkov našich žiakov, ktoré by zabezpečili kvalitnejšiu a efektívnejšiu
výučbu predmetov SJL a MAT.
RŠ pozýva vyučujúcich SJL a MAT na najbližšie zasadnutie RŠ
s cieľom hľadania riešenia pre lepšiu prípravu žiakov na celoštátne
testovanie.
RŠ berie na vedomie, že nasledujúce zasadnutie RŠ bude 9. 5. 2017.
Pozvaní hostia sú: riaditeľ školy p. Mgr. Marián Oberta,
zriaďovateľ p. Bc. Dušan Štadáni, starosta obce Strečno,
vyučujúci predmetov SJL a MAT.

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

V Strečne, dňa 15.3.2017

Zápisnicu vyhotovil: Mgr. Matúš Čička

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

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

Prílohy:



Prezenčná listina

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

