
RADA ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE A. SLÁDKOVIČA SLIAČ 

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

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy konaného online prostredníctvom MS Teams 

15. októbra 2020, 17,00 – 19,00 h. 

Zapisovateľ: p. Ivana Urdová 

Prítomní členovia RŠ:  11 

1. Mgr. Jaroslav Benčík 

2. Mgr. Lucia Kapustová 

3. p. Dáša Kochlicová 

4. Mgr. Martina Kuzmová 

5. Mgr. Ingrid Majerská 

6. Mgr. Michaela Mikušková 

7. p. Andrej Roziak 

8. Mgr. Dávid Slavkovský 

9. Mgr. Miloslav Storoška 

10. Ing. Andrea Sujová, PhD. 

11. p. Ivana Urdová 

Hostia: Mgr. Alžbeta Krúpová – riaditeľka školy 

Program: 

1. Otvorenie (Mgr. Kuzmová) 

2. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
v šk. r. 2019/20 s prílohou Správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas 
mimoriadneho prerušenia vyučovania v školskom roku 2019/2020.. (Mgr. Krúpová) 

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

4. Prerokovanie Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 
zabezpečení školského roka 2019/2020 (Mgr. Krúpová) 

5. Prerokovanie Školského poriadku (Mgr. Krúpová) 

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

7. Rôzne a diskusia. 

8. Uznesenia a záver. 

 



Zápisnica: 

1. Predsedníčka Rady školy Mgr. Martina Kuzmová otvorila zasadnutie Rady 
školy  privítala prítomných členov RŠ a 1 hosťa. Konštatovala prítomnosť nadpolovičnej 
väčšiny členov. Oboznámila s programom. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu 
spôsobenú ochorením Covid 19 sa konalo zasadnutie online, prostredníctvom MS 
Teams. Všetkým členom Rady školy boli zaslané prihlasovacie údaje do MS Teams resp. 
inštrukcie potrebné na online stretnutie. Všetky dokumenty, ktoré sa na zasadnutí 
prerokovali,  mali k dispozícii  na pripomienkovanie všetci členovia Rady školy 
v elektronickej podobe pred zasadnutím Rady školy, vzhľadom na mimoriadnu situáciu 
spôsobenú koronavírusom. 

Určenie zapisovateľa: p. Urdová a overovateľa zápisnice: Mgr. Jaroslav Benčík, 
podpredseda Rady školy. 

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

2. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
v šk. r. 2019/20 a jej povinnej prílohy Správy o realizácii školského vzdelávacieho 
programu počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školskom roku 2019/2020. 
Správu predniesla riaditeľka školy Mgr. Alžbeta Krúpová. Pani riaditeľka vyzdvihla 
úspechy v športových aktivitách žiakov i v projektových aktivitách. Oboznámila členov 
s prebiehajúcimi projektmi na škole a poďakovala vedeniu mesta, rade rodičov a 
kolegom za spoluprácu pri realizácii projektov. V súčasnosti prebieha veľmi významná 
rekonštrukcia plynovej kotolne, ktorú zabezpečil zriaďovateľ, a osadenie detského 
ihriska Funpark v areáli školy.  

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

4. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 
školského roka 2020/2021. 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 rekonštrukcie. 
Rekonštrukcia by sa mala konať v kalendárnom roku 2020 po vyhodnotení  cenových 
ponúk radou rodičov. Pani Sujová poprosila o spoluprácu pani riaditeľku, aby 
aktualizovala ponuky a požiadavky na materiálno-technické zabezpečenie do 
19.10.2020 a zaslala ich emailom.  

5. Školský poriadok – v školskom poriadku boli aktualizované údaje o organizácii, 
s ktorými boli členovia Rady školy oboznámení. Išlo o zmenu údajov štatutárneho 
zástupcu školy.  

6. Výchovný program – Školský klub detí Pramienok pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač. Tento 
ostáva bez zmeny v školskom roku 2020/2021.   
 



7. V bode rôzne – pani riaditeľka oboznámila prítomných členov s možnosťou podať 
projekt z výzvy BBSK na obnovu multifunkčného ihriska. Projekt podáva zriaďovateľ. 
Rovnako sa škola bude zapájať do výziev, ktoré bude vyhlasovať MŠVVaŠ SR.  
 

8. Záver –predsedníčka Rady školy Mgr. Martina Kuzmová 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/1-2020 Rada školy schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Miloslav Storoška 
a Mgr. Ingrid Majerská 

    za: 9,    proti: 0,       zdržali sa: 2,   neprítomní: 0 

uznesenie: B/1-2020  berie na vedomie  Správu o  výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej 
výsledkoch a podmienkach v šk. r. 2019/20 a jej povinnú prílohu Správu o realizácii školského 
vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školskom roku 
2019/2020.  

    za: 11,   proti: 0,       zdržali sa:0,   neprítomní: 0 

uznesenie: B/2-2020  berie na vedomie Školský vzdelávací program pre primárne a nižšie 
stredné vzdelávanie ZŠ A. Sládkoviča Sliač.  

    za: 11,   proti: 0,       zdržali sa:0,   neprítomní: 0 

uznesenie: B/3-2020 berie na vedomie Informáciu o  pedagogicko-organizačnom 
a materiálno-technickom zabezpečení školského roka 2020/2021 Výchovný program – Školský 
klub detí Pramienok pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač  

    za: 11,   proti: 0,       zdržali sa:0,   neprítomní: 0 

uznesenie: B/4-2020  berie na vedomie Školský poriadok 

    za: 11,   proti: 0,       zdržali sa:0,   neprítomní: 0 

uznesenie: B/5-2020  berie na vedomie Výchovný program Školského klubu detí Pramienok  

    za: 11,   proti: 0,       zdržali sa:0,   neprítomní: 0 

 

Zapísal: Ivana Urdová, člen Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač ................................................ 

Overovateľ:  Mgr. Jaroslav Benčík, člen Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač ............................... 

 

V Sliači dňa  15. októbra 2020. 

Mgr. Martina Kuzmová,  predsedníčka Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač ............................. 


