Zápisnica z rokovania Rady školy konanej dňa 17.2.2014
prítomní: pp. Oltus, Takáčová, Tesárik, Kováčová, Hrajnohová, Mosná, Paľaga
ospravedlnení: pp. Mertušová, Jánošík
Program
1/ p. Oltus: Vyhodnotenie XIV. školského plesu - výnos vyše 3000 EUR, negatíva: ponosy hostí na
kvalitu jedla, úroveň živej hudby, nestrážený vchod -> problémy s nepozvanými hosťami
Termín 15.plesu 29.11.2014
2/ Aktivity a výsledky žiakov ZŠ: na školskom webe sa daria umiestňovať všetky aktuálne informácie
(toto nebolo prednesené, ale je to fakt, ktorý môžu ctení členovia RŠ vziať na vedomie)
p.Hrajnohová tlmočila aktuálnu školskú agendu vedenia školy:
- pripravuje sa žiacka vedecká konferencia pri príležitosti 40. výročia obce,
- vedenie školy zvažuje (ne)otvorenie krúžku pre žiakov 9.r.v bud.šk.roku ako prípravu na monitor pre
tohtoročnú nízku návštevnosť - RŠ odporučila informovať rodičov pasívnych žiakov, že krúžok,
napriek tomu, že sú prihlásení, nenavštevujú. Možno, že o tom ani nevedia...
p. Hrajnohová - info o úspešnom venčeku - spoloč.udalosti žiakov 9.ročníka - nácvik a predvedenie
spoloč.tancov v šk.jedálni, do budúcna sa táto akcia viac rozvinie.
p.Kováčová informovala o tom, že 2 prváci v škole neprospievali a vrátili sa do MŠ z dôvodu školskej
nezrelosti.
p. Mosná konštatovovala, že vo viacerých školách sa osvedčuje tzv. nultý ročník aj pre takéto deti navrhuje takéto riešenie zvážiť i v našej škole (po vyriešení aktuálnych priestor.problémov)
p. Kováčová - kapacita telocvične je už teraz nepostačujúca
p. Hrajnohová - pohľad na demografický vývoj dáva tušiť ďalší nárast žiakov v ďalších rokoch - treba
riešiť priestory systematicky, ZŠ upozorňuje obec už roky na tieto problémy, začína sa konať až teraz
v tzv.časovej tiesni, čo je umelo vytvorený pojem, nakoľko obec dobre pozná problémy už dlhé roky...
p. Takáčová, p.Tesárik – na obci sa rieši aj nedostatočná kapacita šk.vývarovne.
3/ Výchovné problémy žiakov ZŠ
p. Hrajnohová informovala, že najvypuklejší je v súčasnosti problém so žiakom 7.B Erikom Reindlom,
je v riešení.
Situácia však nie je v porovnaní spred 2 rokov taká zlá.
4/ Pomoc pri riešení kapacity školy - RŠ poverila svojho predsedu, aby sa listom obrátil na OZ s
otázkami ako prebieha toto riešenie, hovorí sa o dostavbe - z akých prostriedkov, aká kapacita, aký
termín.
5/ Rôzne:
5.1/ p. Paľaga: RŠ je z hľadiska členov nekompletná. 2 členkám RŠ koncom šk.r. 2011/12 vypršalo
členstvo.
p. Oltus vysvetlil, že obe členky boli veľmi aktívne a škole nápomocné, po upozornení, že v zmysle
štatútu už nie sú členkami uvažovali o zmene štatútu RŠ, aby mohli zotrvať vo svojich funkciách. Po
preskúmaní právnych aspektov zistili, že to možné nie je, nakoľko tieto princípy stanovuje zákon a nad
ten štatút nesmie ísť. RŠ sa preto dohodla, že na najbližšie zasadnutie pozveme obe bývalé členky
a poďakujeme im za ich dlhoročnú obetavú prácu.
Voľby nových členov prebehnú na plenárnom zasadnutí ZRPŠ v sep/2014, kandidátky (p. Kučerová a
p. Hrančová) boli oslovené a predbežne súhlasili s kandidatúrou.
5.2/ p. Paľaga: aby zapisnice boli zasielané mailom všetkým členom RŠ - odsúhlasené
5.3/ pozvánky na jesenné zasadnutie omylom nezaslané p. Takáčovej, p. Tesárikovi - p.Oltus sa
ospravedlnil za technický nedostatok, ktorý odstránil
5.4/ Termíny ďalších zasadnutí RŠ dohodnuté nasledovne:
2.apríl (streda), 4.jún (streda) a zatiaľ 17.september (streda) - termín ladený tak, aby už bolo po
doplňovacích voľbách do RŠ a mohli byť oficiálne ustanovení do funkcie noví členovia.

Čas: 18,00 hod; Miesto stretnutí: ZŠ - niektorá z tried na prízemí (zrejme 7.B) v B-bloku (kde je
riaditeľňa)
Pripomienka predsedovi o príprave ročných plánov v súlade so štatútom
5.5/ riaditeľka ZŠ bude prizývaná podľa potreby na začiatok zasadnutí.
5.6/ p. Paľaga vysvetlil svoje osobné výhrady týkajúce sa práce učiteliek v kuchyni. Ďalšie pôsobenie
je postavené na dobrovoľnosti všetkých - i pedagógov, aby sa zúčastňovali príprav i samotného plesu
na úsekoch v súlade so svojim presvedčením.
5.7/ p. Paľaga navrhuje vytvoriť rodičovskú radu (RR) - základý podklad poslaný v predchádzajúcom
e-maili.
p.Mosná navrhla, aby sa už na najbližšom ZRPŠ triedne aktívy o tejto iniciatíve informovali a zvolili si
spomedzi seba 1-2 zástupcov do školskej RR (štruktúra môže ostať neformálna - bez registrácie OZ a
pod.) ako poradný orgán RŠ, resp. vedenia školy.
5.8/ p. Mosná tlmočila nespokojné hlasy rodičov s kvalitou stravy v ŠJ -návrh zriadiť v rámci RR aj
stravovaciu komisiu, ktorá vyjadrí konkrétne predstavy aj o sortimente šk.bufetu
5.9/ p. Mosná navrhuje, aby sa decembrové ZRPŠ posunulo k polovici novembra (k štvrťroku) v
záujme včasnej a efektívnej intervencie rodičov smerom k deťom
Pozvánky na ZRPŠ posielať skôr nie menej ako týždeň - aj to môže byť dôvod slabšej účasti
5.10/ p. Paľaga tlmočil nedostatočnú podporu, resp. chýbajúce odborné zázemie pri riešení detí so
špec.vých.-vzdel.potrebami - obzvlášť pedagógovia pri zlyhaní nenachádzajú efektívnu a funkčnú
podporu - koučing, tréning ako zvládať problémových žiakov, ako k nim správne pristupovať a pod...
5.11/ p. Paľaga v rámci nových imulzov navrhuje proces autoevalvácie školy - procedúru, ktorá by
mohla kvalitatívne pomôcť škole na všetkých urovniach - pripraví podrobnejšiu informáciu do ďalších
stretnutí.
zapísal: Peter Paľaga

