
RADA ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE A. SLÁDKOVIČA SLIAČ 

Pionierska 9, 962 31 Sliač, rszssliac@gmail.com

 

 

Zápisnica z I. zasadnutia Rady školy 

 1. októbra 2019, 8. A trieda ZŠ A. Sládkoviča Sliač, 16.30 – 19.30 h. 

 

Podpredsedníčka RŠ: Mgr. Lucia Kapustová 

Prítomní členovia RŠ:  podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní členovia RŠ: Mikušková (ospravedlnila sa), neskôr (odišli počas zasadnutia): 
Slavkovský, Krnáčová 

Hostia: Mgr. Alžbeta Krúpová – riaditeľka školy 

Program: 

1. Otvorenie (Mgr. Kapustová). 

2. Hlasovanie podľa čl. 5 bod 8 Štatútu Rady školy 

3. Voľby predsedu a podpredsedu RŠ. 

4. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
v šk. r. 2018/19. (Mgr. Krúpová) 

5. Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu pre primárne a nižšie stredné 
vzdelávanie ZŠ A. Sládkoviča Sliač (Mgr. Krúpová) 

6. Výchovný program – Školský klub detí Pramienok pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač (Mgr. 
Krúpová) 

7. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 
školského roka 2019/2020 (Mgr. Krúpová) 

8. Rôzne a diskusia. 

9. Uznesenia a záver. 

 

Zápisnica: 

1. Podpredsedníčka Rady školy Mgr. Lucia Kapustová otvorila I. zasadnutie Rady 
školy  privítala prítomných členov RŠ a 1 hosťa. Konštatovala prítomnosť nadpolovičnej 
väčšiny členov. Oboznámila s programom.  

2. Členovia hlasovali podľa Článok 5 bod 8 Rokovacieho poriadku  
Rady školy: Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou 



hlasov  všetkých členov nerozhodne inak. Po hlasovaní sa členovia Rady školy uzniesli, 
že zasadnutie bude neverejné.  

3. Určenie zapisovateľa: Mgr. Kuzmová a overovateľa zápisnice: Mgr. Annamária 
Michaela Kamoďová 

4. Voľba návrhovej komisie: Mgr. Storoška, Mgr. Majerská. 

5. Určenie predsedu volebnej komisie: Mgr. Ingrid Majerská, členov volebnej komisie: 
Mgr. Miloslav Storoška, Mgr. Dávid Slavkovský. 

6. Voľba predsedu Rady školy. Členovia si vyberali spomedzi zástupcov rodičov. Hlasovalo 
sa tajne formou hlasovacích lístkov. Za predsedníčku bola zvolená Mgr. Martina 
Kuzmová. 

7. Voľba podpredsedu Rady školy. Členovia si vyberali spomedzi zástupcov rodičov. 
Hlasovalo sa tajne formou hlasovacích lístkov. Za podpredsedníčku bola zvolená Mgr. 
Ivana Slováková, PhD.  

8. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
v šk. r. 2018/19. Správu predniesla riaditeľka školy Mgr. Alžbeta Krúpová. V škole sa 
udiali zmeny najmä čo sa týka presunu triednych učiteľov na prvom stupni. Pani 
Kamoďová poznamenala, či je to nutné nakoľko si žiaci ťažko zvykajú na nových 
učiteľov. Pani riaditeľka vysvetlila, že sú to výnimočné prípady a nestane sa to 
pravidlom. Pani riaditeľka ďalej vyzdvihla úspechy v športových aktivitách žiakov. 
Oboznámila členov s prebiehajúcimi projektmi na škole a poďakovala kolegom za 
spoluprácu pri realizácii projektov.  

9. Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu pre primárne a nižšie stredné 
vzdelávanie ZŠ A. Sládkoviča Sliač. Program predniesla riaditeľka školy Mgr. Alžbeta 
Krúpová 

10. Výchovný program – Školský klub detí Pramienok pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač.  Program 
predniesla riaditeľka školy Mgr. Alžbeta Krúpová. Spomenula najmä nárast 
prihlásených detí do klubu, čo prinieslo potrebu zamestnať ďalšiu vychovávateľku. 
Vedúcou klubu je naďalej Tatiana Groves, ktorá opakovane apeluje na pedagógov 
a rodičov, aby aspoň jeden deň v týždni bol bez krúžkov. Spôsobuje to problém 
v organizácii činnosti a pri nácvikoch programov s deťmi.  

11. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 
školského roka 2019/2020. Informovala riaditeľka školy Mgr. Alžbeta Krúpová. 
Oboznámila členov so zámerom prerobenia školských dielní, ktoré sú technicky 
nefunkčné, no je to vysoká finančná investícia. Spomenula spoluprácu s Radou rodičov, 
ktorí majú záujem sa finančne podieľať na financovaní. Pán Storoška upozornil na 
problém pri stravovaní detí v Školskej jedálni, nakoľko zvýšený počet stravníkov 
spôsobil, že priestor jedálne je kapacitne nepostačujúci. Apeloval najmä na 
delegovaných zástupcov zriaďovateľa, aby predniesli uvedený problém zriaďovateľovi. 
Ďalej je priestor nevyhovujúci aj z bezpečnostných dôvodov – nedá sa bezpečne 
prechádzať s jedlom pomedzi stoly (riziko obarenia, čo sa už aj stalo). Bezpečnostný 
problém je aj v priestoroch chodby kde sa deti strkajú a tlačia. Pani Slováková navrhla, 



že by mohlo pomôcť zábradlie na schodišti, kde by deti chodili jedným smerom dnu 
a druhým von. Pani Sujová poprosila o spoluprácu pani riaditeľku a zástupcov 
pedagogických zamestnancov, aby si vypracovali ponuky a požiadavky na materiálno-
technické zabezpečenie do 10.10.2019.  

Pani Kamoďová pripomienkovala, že  pravidlom v školách  je od prvého do 4 ročníka aby  mali deti 

jedného učiteľa, okrem pár špeciálnych predmetov. Je to preto, lebo sú to ešte deti prvého stupňa. 

Tu nejde o problém so zmenou učiteľa, ale so zmenou celého systému ktorý je rokmi overený aj na 

iných školách, Deti prvého stupňa sa zrazu ocitajú akoby na 2 stupni a nie sú na to ešte 

dostatočne  pripravené, aby mali viacerých učiteľov.  Rodičia to vnímajú ako zlé rozhodnutie 

a nakoľko boli pribrané nové učiteľky, dalo sa to riešiť iným spôsobom a to tak, že by boli vybrali 

učiteľky ktoré by išli do prvého ročníka. Nakoľko by sa mohla táto situácia opakovať aj do budúcnosti 

rozhodla sa  na to  upozorniť . 

  
Pani Kamoďová, poznamenala vzhľadom na sťažnosti rodičov v 4.C triede aj potrebu 
rýchleho  riešenia situácie v prípade dlhodobej choroby učiteľa dôležitého predmetu ako je slovenský 
jazyk ako nastala v tejto triede. Deti mali stratený celý mesiac nakoľko im chodili na hodiny rôzni 
učitelia a výuka nemohla prebiehať tak ako by mala.  
  
Pani Kamoďová žiadala o zvýšenie  hodín angličtiny v prvom a druhom ročníku nakoľko jedna hodina 
je nedostačujúca. Táto jej žiadosť je konzultovaná aj s rodičmi.  
  
Pani Slováková, poznamenala, že by bolo vhodné zabezpečiť na toalety  dávkovače na mydlo . 

 

12. Záver – podpredsedníčka Rady školy Mgr. Lucia Kapustová poďakovala prítomným 
členom Rady školy za aktívnu účasť na zasadnutí. Členovia návrhovej komisie predniesli 
návrh na uznesenia. Prítomní členovia s návrhom súhlasili. 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia: 

Rada školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač 

uznesenie: A/1-2019 Rada školy schvaľuje, že I. zasadnutie Rady školy 1.10.2019 podľa článku 
5 bod 8 Štatútu Rady školy bude neverejné 

za: 8    , proti: 1    , zdržali sa: 1    , neprítomní: 1 

uznesenie : A/2-2019 Rada školy schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Miloslav Storoška 
a Mgr. Ingrid Majerská 

    za: 8    , proti: 0   , zdržali sa: 2    , neprítomní: 1  

uznesenie: A/3-2019 Rada školy volí za predsedu Rady školy Mgr. Martinu Kuzmovú.  



uznesenie: A/4-2019 Rada školy volí za podpredsedu Rady školy Mgr. Ivanu Slovákovú, PhD. 

uznesenie: A/5-2019 berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach v šk. r. 2018/19. 

za: 10     , proti: 0   , zdržali sa: 0   , neprítomní: 1 

uznesenie: A/6-2019 berie na vedomie Školský vzdelávací program pre primárne a nižšie 
stredné vzdelávanie ZŠ A. Sládkoviča Sliač.  

za: 8   , proti: 0  , zdržali sa: 0 , neprítomní: 3  

uznesenie : A/7-2019 berie na vedomie Výchovný program – Školský klub detí Pramienok pri 
ZŠ A. Sládkoviča Sliač  

za: 8  , proti:  0, zdržali sa:  0 , neprítomní: 3 

uznesenie: A/8-2019 berie na vedomie Informáciu o pedagogicko-organizačnom 
a materiálno-technickom zabezpečení školského roka 2019/2020  

za: 8  , proti: 0  , zdržali sa:  0, neprítomní: 3 

uznesenie: A/9-2019 berie na vedomie Koncepciu rozvoja a riadenia Základnej školy A. 
Sládkoviča Sliač 

za: 8  , proti: 0  , zdržali sa:  0, neprítomní: 3 

 

 

 

 

 

V Sliači dňa  4 . októbra 2019. 

 

Mgr. Lucia Kapustová 

podpredsedníčka Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač 

 

Zapísal: Mgr. Martina Kuzmová  člen Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač 

 

Overovateľ:  Mgr. Annamária Michaela Kamoďová člen Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač 

 


