Rada školy pri Základnej škole Slovenského národného povstania Strečno
Zápisnica č. 2/2021 z 2. zasadnutia Rady školy

2. zasadnutie Rady školy (RŠ) pri Základnej škole Slovenského národného povstania Strečno
sa uskutočnilo dňa 29.09.2021 o 16:00 hod. v priestoroch základnej školy.
Zúčastnení členovia RŠ:

Ing. Daša Balogová - predsedníčka RŠ
p. Beáta Badibangová
Bc. Oľga Škripková
Ing. Ivana Tavačová
Mgr. Karolína Horváthová
p. Peter Prieložný
Mgr. Silvia Brűnnová
Mgr. Michaela Gilániová
p. Jana Obertová

Ospravedlnení členovia RŠ:

p. Marek Hanuljak, p. Pavol Kubička

Pozvaní hostia:

Mgr. Matúš Čička - riaditeľ ZŠ
Bc. Dušan Štadáni - starosta obce/zriadovateľ ZŠ

Zapisovateľ:

Ing. Daša Balogová

Program:
1. Otvorenie
2. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2020/2021
3. Rámcový učebný plán pre školský rok 2021/22
4. Zmeny v školskom poriadku pre školský rok 2021/22
5. Krúžková činnosť pre školský rok 2021/22
6. Informácie o akciách a aktivitách v školskom roku 2021/2022
7. Diskusia
8. Záver
K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia
Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy a Ing. Daša Balogová, predsedníčka RŠ privítali
v úvode zasadnutia pána starostu a všetkých členov RŠ. Zároveň bola ospravedlnená neúčasť
členov RŠ. Konštatovala, že podľa počtu zúčastnených členov je RŠ uznášania schopná.
K bodu č. 2: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy Slovenského národného povstania v Strečne za školský rok 2020/2021
Slovo dostal Mgr. Matúš Čička - riaditeľ školy.
Správa obsahuje v I. a v II. časti základné identifikačné údaje o škole, o pedagogických
a odborných zamestnancoch, údaje o RŠ a iných poradných orgánoch školy.
V III. časti správy sa nachádzajú údaje o žiakoch školy za školský rok 2020/2021. P. riaditeľ
vysvetlil v tabuľke v bode a) údaj o počte žiakov prihlásených do ŠKD - 60/33 - počet žiakov
v ŠKD sa počas školského roka menil, pravdepodobne z dôvodu obavy z nákazy COVID-19
a k tomu prislúchajúcim opatreniam. K bodu b.1) údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na
prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy ukazujú zlepšujúcu
sa úroveň kvality vzdelávania na Základnej škole Slovenského národného povstania Strečno.
1

Rada školy pri Základnej škole Slovenského národného povstania Strečno
Zápisnica č. 2/2021 z 2. zasadnutia Rady školy

Žiaci boli prihlásení na gymnáziá alebo na stredné odborné školy*4-ročné a všetci boli
úspešne prijatí. Vo veľkej miere bola nápomocná aj výchovná poradkyňa p. Ďurišová.
Rovnako sa aj žiaci, ktorí odchádzajú na iné základné školy na druhý stupeň dokážu bez
problémov integrovať a preukazovať svoju úspešnosť.
K bodu d) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania p. riaditeľ vysvetlil, že žiaci prvého ročníka boli hodnotení oba polroky ústne aj
napriek tomu, že povinnosť hodnotenia bola daná iba do druhého polroku. Dosiahnuté horšie
priemerné hodnotenie žiakov druhého stupňa môže byť ovplyvnené striedaním pedagógov pri
nástupe do piateho ročníka a zároveň v školskom roku 2020/2021 aj dištančným vzdelávaním
spojeným s domácou prípravou.
V školskom roku 2020/2021 sa z dôvodu dištančnej formy vzdelávania neuskutočnilo externé
meranie - testovanie 5. Testovanie 9 - monitoring prebiehal na reprezentatívnej vzorke žiakov
elektronickou formou. Vybraní boli aj žiaci Základnej školy Slovenského národného
povstania Strečno. Výsledky sú vyhodnocované za celú SR, nie za školy jednotlivo
s porovnaním medzi školami. V matematike dosiahli žiaci našej školy v priemere 57,2%,
v slovenskom jazyku 62,6%, čo hodnotíme ako pozitívny výsledok - ukázala sa sila daného
ročníka, posilnenie hlavných predmetov a zabezpečenie plného rozsahu učenia v ťažiskových
predmetoch dištančnou formou na druhom stupni.
K bodu č. 3: Rámcový učebný plán pre školský rok 2021/22
Bol prerokovaný školský učebný plán pre školský rok 2021/2022.
Školský učebný plán pre školský rok 2020/21 bol aktualizovaný podľa učebných potrieb.
V študijnom pláne pre školský rok 2020/21 je okrem iného zaradený druhý cudzí jazyk (ruský
jazyk). Od mája 2021 je posilou pedagogického zboru vyučujúca anglického jazyka
Mgr. Mária Grešová, ktorá má bohaté skúsenosti aj s vyučovaním v jazykovej škole. Od 7.-9.
ročník je vyučovaný voliteľný predmet Konverzácia v anglickom jazyku s 2 hodinovou
dotáciou.
Pozitívna spätná väzba od žiakov prijatých na stredné školy na predmet informatiky
a dostatočná pripravenosť na strednú školu potvrdzuje správnosť rozhodnutia ju aj naďalej
podporiť.
Pán riaditeľ zodpovedal otázku od pána starostu - "podľa čoho sa zvažuje podpora
jednotlivých predmetov?" - disponibilné hodiny boli v posledných rokoch prioritne vkladané
do hlavných predmetov slovenského jazyka a matematiky. Ostatné roky sa pokračovalo
v použití disponibilných hodín aj na iné predmety a to na základe diskusie s pedagógmi
a spätnej väzby od rodičov.
Školský učebný plán variant A bol pripravený pre jedného žiaka. Celkovo sa vzdeláva na
škole 12 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Pri integrácii
spolupracuje škola najmä so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
(SCŠPP) v Strečne, s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
(CPPPaP) v Žiline a ďalšími inštitúciami. V priebehu školského roka dochádzala do školy
psychologička Mgr. Bendová (zo SCŠPP), ktorá poskytovala terapeutickú intervenciu žiakom
školy.
K bodu č. 4: Zmeny v školskom poriadku pre školský rok 2021/22
V školskom poriadku, ktorý je platný od školského roka 2021/22 je sprísnená požiadavka
zákazu používania mobilných telefónov v škole. P. riaditeľ informoval, že nastali rôzne
situácie nevhodného použitia mobilného telefónu (napr. počas vyučovania, počas rôznych
intímnych činnostiach a pod.), ktoré viedli k rozhodnutiu upraviť školský poriadok. Zároveň
pedagógovia budú mať možnosť zúčastniť sa školenia ohľadom kyberšikany a uskutoční sa
podporná psychologická intervencia v jednej triede na druhom stupni.
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V ďalšej časti správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský
rok 2020/2021 sú uvedené údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti. Tieto aktivity
boli ovplyvnené pandemickými opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Aj
napriek tomu sa na škole uskutočnilo celkovo 37 rôznych aktivít - napr. jesenné aktivity
(farebné dni, jesenná výzdoba, súťaž o najkrajšie vyrezávanú tekvičku), technická,
biologická, chemická, IQ olympiáda, zimné aktivity (najkrajšia výzdoba triedy, stretnutie
s Mikulášom, vianočné besiedky v triedach), Strečnianske hody online, triedne výlety a MDD
a ďalšie. Letná školská družina mala pozitívny ohlas u rodičov - financovaná bola cez školskú
družinu a zo vzdelávacích poukazov. Zástupkyňa pedagogického zboru odpovedala na otázku
p. Badibangovej, akým spôsobom je realizovaná aktivita európsky deň jazykov + deň eura žiaci pripravujú aktivity v rámci triedy a v prípade možnosti sa prezentujú aj pred ostatnými
triedami, napr. na chodbe školy.
K bodu č. 5: Krúžková činnosť pre školský rok 2021/22
V škole sa v rámci CVČ vytvorilo pre školský rok 2020/21 23 záujmových útvarov, ktoré
mali záujem navštevovať nielen žiaci našej, ale aj žiaci z iných škôl. Krúžková činnosť bola
v tomto školskom roku ovplyvnená proti pandemickými opatreniami. P. riaditeľ informoval
o predstave rozšírenia činnosti CVČ aj pre dospelých a seniorov z obce, napr. organizovaním
rôznych besied aj v súvislosti s výchovnými problémami a ich možnosťami riešenia,
oslovením študentov pre CVČ a pod. avšak nateraz sú tieto aktivity pozastavené z dôvodu
opatrení proti šíreniu COVID-19. Poplatky za krúžkovú činnosť pre školský rok 2020/21 boli
vrátené zákonným zástupcom žiakov. P. riaditeľ predstavil krúžkovú činnosť pre školský rok
2021/2022.
K bodu č. 6: Informácie o akciách a aktivitách v školskom roku 2021/2022
V časti správa o hospodárení školy bola zodpovedaná otázka p. Balogovej ohľadom
klesajúcich príspevkov z 2% daní od školského roku 2017/2018 po školský rok 2020/2021.
Boli prediskutované možnosti aktívnejšieho zapojenia sa zo strany rodičov napr. na konkrétne
projekty.
P. riaditeľ informoval o ukončenej oprave strechy zabezpečenej zriaďovateľom obce Strečno,
ktorá vytvára priestor pre realizáciu ďalších projektov ako napr. environmentálna záhradka,
vybudovanie oddychovej výučbovej zóny a pod. Zároveň sa na revitalizácii a oprave
školských priestorov podieľajú aj zamestnanci školy, napr. na zarovnaní pozemku,
vymaľovaní chodby a 3 tried, v ktorých sa zrealizoval projekt zriaďovateľa Moderné učebne,
ďalej na oprave omietok, maľovaní a obložení steny popri umývadle v 1.,5. a 6.triede. Triedy
boli vybavené aj setom - interaktívna tabuľa + projektor.
Pokračujú aj ďalšie zaujímavé projekty ako v ZŠ úspešnejší - vytvorenie pracovných miest
pre asistentov učiteľa pri pomoci so vzdelávaním detí so ŠVVP, Robotika u nás dýcha - lego
roboty a aktívna spolupráca so spoločnosťou Donghee - poskytnutie cvičných
programovacích liniek pre žiakov základnej školy, Zlepšenie informovanosti verejnosti na
úseku ochrany prírody a krajiny - odborné besedy pre I. a II. stupeň, Spolu múdrejší II.
Plánované aktivity v školskom roku 2021/22 (vybraná časť):
Zápis žiakov do prvého ročníka - 06.04.2022
Testovanie 5 - 06.04.2022
Testovanie 9 monitoring - 18.05.2022
Lyžiarsky výcvik - 17.02.2022 (7-8 ročník)
Plavecký výcvik
Online rodičovské združenia
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K bodu č. 7: Diskusia
1)Využívanie multifunkčného ihriska - p. riaditeľ požiadal zriaďovateľa obce o spoluúčasť na
riešení situácie so zanechávaním neporiadku (plechovky piva, cigaretové obaly a pod.)
a s nevhodným správaním niektorých návštevníkov ihriska. Na danú situáciu poukázal
z dôvodu, že doteraz použité návrhy nepriniesli želaný efekt a je obava z fyzického stretu
účastníkov konania. P. starosta berie danú situáciu na vedomie a bude sa ňou spoločne
s p. riaditeľom zaoberať.
2)Projekt vybudovania parkoviska pre bicykle, kolobežky a iné - návrh zo strany rodičov na
zriadenie priestoru a vybudovanie parkoviska pre bicykle, kolobežky a pod. P. starosta
poukázal na možnosť využitia aktuálne platnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie na cykloprístrešky a cyklostojany v areáloch Základných škôl.
3)Edupage - využitie systému pre stravovací systém - systém umožňuje online
odhlasovanie/prihlasovanie, vyúčtovanie a pod. - bol prediskutovaný návrh na začatie
diskusie s vedúcou jedálne p. Prieložnou a riaditeľkou materskej školy p. Rajniakovou
(vzhľadom k tomu, že kuchyňa a manažment stravy spadajú do kompetencie materskej
školy).
4)Voľba riaditeľa školy - p. riaditeľ informoval členov RŠ o termíne konania voľby riaditeľa
školy, ktorý sa má konať koncom mája 2022. Zároveň navrhol, aby sa členovia RŠ stretli
k tejto téme s pracovníkom školského úradu vo Varíne napr. vo februári, resp. v marci 2022.
Členovia RŠ s návrhom súhlasia.
K bodu č. 8. Záver
Na záver sa predsedníčka RŠ poďakovala všetkým prítomným za podnetnú diskusiu, účasť a
za spoluprácu.
V Strečne, dňa 08.10.2021
Zápisnicu vyhotovil:

Zápisnicu overil:

Ing. Daša Balogová

....................................

Dňa

...........................

Bc. Oľga Škripková

....................................

Dňa

...........................

Predsedníčka RŠ

....................................

Dňa

............................

Prílohy:
Prezenčná listina
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