
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Rady školy ZŠ s MŠ Torysa 

dňa 16. 06. 2020 

 

Prítomní členovia RŠ: Mgr. Mária Janičová, Mgr. Agáta Andraščíková, Mgr. Mária Berdisová, Alžbeta 

Križalkovičová, Lenka Michaleková, Matej Križalkovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Mgr. Stanislav Angelovič, 

Ing. Peter Sabol 

Neprítomní členovia RŠ: Magdaléna Hricová,  Marianna Kopnická 

Prítomní hostia: Mgr. Stanislav Holovač, Ing. Jozef Stedina 

Program: 

1. Úvod 

2. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2019 

3. Správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského                                                                                  

    vyučovania 

4. Pripravenosť školy na budúci školský rok 

5. Ukončenie rady školy 

6. Diskusia 

7. Záver 

K bodu 1: 

Predsedníčka RŠ Mgr. Mária Janičová privítala prítomných a na základe prezenčnej listiny 

skonštatovala uznášaniaschopnosť RŠ. Oboznámila prítomných s programom a odovzdala slovo 

pánovi riaditeľovi Mgr. Stanislavovi Holovačovi. 

K bodu 2: 

Riaditeľ školy sa informoval, či všetci členovia mali prístup k dokumentom, ktoré budú súčasťou 

zasadnutia. Členovia rady školy potvrdili, že dokumenty boli poskytnuté - elektronicky – e-mailom. 

Všetky dokumenty sú súčasťou tejto zápisnice. Následne stručne oboznámil  členov rady školy 

s obsahom Správy o hospodárení školy s finančným prostriedkami za rok 2019. Členovia rady školy 

nemali žiadne otázky k Správe o hospodárení. 

K bodu 3: 

Riaditeľ školy informoval členov rady školy s podmienkami a spôsobom realizácie  výchovno-

vzdelávacieho procesu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Vyučovanie 

prebiehalo v dvoch režimoch. 1. režim – komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi v elektronickej podobe, 

2. režim komunikáciou medzi žiakmi a učiteľmi prostredníctvom učiteľmi pripravených pracovných 

listov (pre žiakov z MRK).  Predmety v druhom polroku neboli  klasifikované, hodnotilo sa slovne. Po 

obnovení školského vyučovania sa celkovo prihlásilo 76,9 % žiakov.  Pre žiakov, ktorí nenastúpili 

ostáva pôvodná forma vzdelávania (dištančne, pracovné listy).  



K bodu 4: 

Riaditeľ školy oboznámil členov rady školy s predbežnou organizáciou na školský rok 2020/2021. 

Informoval o počte tried, o počte pedagogických,  nepedagogických a odborných  zamestnancov. V 

rámci projektu na škole máme sociálneho  pedagóga a pedagogického asistenta. V materskej škole je 

pomocný vychovávateľ. Škola sa zapojila do projektu, prostredníctvom ktorého chce získať jedného 

pedagogického asistenta do MŠ.  Základnú školu bude  nasledujúci školsky rok navštevovať 99 žiakov, 

Materskú školu 60 žiakov. V budúcom školskom roku budú dva prvé ročníky. Vzhľadom na nízky 

počet detí nultý ročník nebude. Počet žiakov do ŠKD je 26. Plánované je jedno oddelenie, ktoré 

kapacitne spĺňa všetky podmienky.  

K bodu 5: 

Predsedníčka rady školy oboznámila členov, že dňom 17.06.2020 končí funkčné obdobie Rady školy. 

Skonštatovala, že plán činnosti rady školy bol splnený. Všetkým prítomným poďakovala a podotkla, že 

v budúcom školskom roku sa budú konať voľby do rady školy. 

6. Diskusia 

Členovia rady školy mali otázku, či by sa nemohlo zriadiť ešte jedno oddelenie ŠKD, vzhľadom na 

veľký záujem. Riaditeľ vysvetlil, že ŠKD je financované z prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom. 

Túto požiadavku je potrebné predniesť, prerokovať a  schváliť na obecnom zastupiteľstve. Podotkol, 

že je potrebné zvážiť, či  všetci rodičia prihlásených detí pracujú a či je nutné otvárať druhy oddiel 

ŠKD.   Do diskusie vstúpil pán starosta Ing. Jozef Stedina a informoval členov o realizácii Letnej školy, 

na ktorú v rámci projektu budú poskytnuté finančné prostriedky.  Oznámil, že je potrebné zistiť 

záujem zo strany rodičov. Riaditeľ vysvetlil, že prihlášky budú žiakom poskytnuté do konca týždňa. 

Pán starosta mal požiadavku, aby sa škola viac rozvíjala v oblasti športu a kultúry. Pán Ištoňa dal 

návrh, že aj  učitelia by mohli  motivovať žiakov k športu a boli nápomocní pri sprostredkovaní   

informácii ohľadom tréningov.  Pani Janičová  podotkla, že na škole je veľa talentovaných detí, ktoré 

by sa mohli zapojiť do kultúrneho života obce. Padla požiadavka o  vyučovanie hudobných nástrojov 

na škole. Pán riaditeľ nemal výhrady. V rámci diskusie riaditeľ informoval  o prevádzke materskej 

školy počas prázdnin. 

K bodu 7: 

RŠ prijala uznesenie v tomto znení: 

Rada školy berie na vedomie: 

- Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2019 

- Správu o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského                                                                                                                          

  vyučovania  

- Pripravenosť školy na budúci školský rok 

- Ukončenie rady školy 

Predsedníčka RŠ poďakovala prítomným za  účasť a zasadnutie RŠ ukončila. 

 

V Toryse : 16.06.2020                                                                                 .............................................. 

Zapísala:. Mgr. Agáta Andraščíková  Predseda Rady školy                                                                                                                  



 

 

                                                                                                                   

 


