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RADA ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE A. SLÁDKOVIČA SLIAČ 

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

 

Zápisnica z I. zasadnutia Rady školy 

 23. júna 2020, 8. A trieda ZŠ A. Sládkoviča Sliač, 16.30 – 18.15 h. 

 

Predsedníčka RŠ: Mgr. Martina Kuzmová 

Prítomní členovia RŠ:  podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní členovia RŠ: Mgr. Dávid Slavkovský (ospravedlnil sa)   

Hostia: Mgr. Alžbeta Krúpová – riaditeľka školy 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácie o výchovno-vyučovacích výsledkoch za prvý a druhý polrok 2019/2020 

3. Správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2019 

4. Informácie o výsledkoch zápisu do 1. ročníka 

5. Výročná správa za rok 2019 

6. Rôzne a diskusia 

7. Uznesenia 

8. Záver 

Zápisnica: 

1. Predsedníčka Rady školy Mgr. Martina Kuzmová otvorila I. zasadnutie Rady školy  

privítala prítomných členov RŠ a 1 hosťa. Konštatovala prítomnosť nadpolovičnej 

väčšiny členov. Oboznámila prítomných s programom.  

2. Určenie zapisovateľa: Mgr. Lucia Kapustová a overovateľa zápisnice: Mgr. Annamária 

Michaela Kamoďová 

3. Voľba návrhovej komisie: Mgr. Ingrid Majerská a Mgr. Miloslav Storoška 

4. Pani Mgr. Alžbeta Krúpová predniesla Informácie o výchovno-vyučovacích výsledkoch 
od 1.9.2019 do 13.3.2020. Uvedený dokument zašle členom Rady školy elektronickou 
formou. Okrem informácií o prospechu žiakov vyzdvihla úspech žiakov v súťažiach, do 
ktorých sa zapájajú pod vedením pedagógov zo všetkých predmetov. V budúcom 
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školskom roku budú navýšené hodiny: Finančná gramotnosť v rámci projektu, kde do 
vzdelávania budú zapojení aj pedagógovia. Krúžková činnosť je viac zameraná na 
športové aktivity. Externý krúžok je divadelný. Na projekt Erasmus posielali požiadavku 
o predĺženie. Vďaka získanému projektu Pontys škola získa 16 000 € - škola má zámer 
zakúpiť IKT techniku, vzdelávať zamestnancov aj externých záujemcov. Ukončený 
projekt Voda bude použitý ako príklad dobrej praxe. Účelovo viazané prostriedky na 
krúžkovú činnosť môže škola použiť na zakúpenie dezinfekčných prostriedkov. 
Komisionálne skúšky nebudú – bude realizované len preskúšanie. Pani Mgr. Alžbeta 
Krupová poďakovala všetkým: pedagógom, správnym zamestnancom, rodičom aj 
žiakom za spoluprácu a trpezlivosť počas pandémie.  

Mgr. Miloslav Storoška – vzdelávanie počas pandémie prebiehalo vďaka programu ON 
LINE vzdelávanie – uvedený program bol vybratý kvôli bezpečnosti, podpore Office 365 
a aj kvôli bezplatnému využívaniu nielen počas pandémie, ale dlhodobejšie. Uvedený 
program môžu používať pedagógovia aj žiaci na komunikáciu. Pán učiteľ Storoška 
„nahodil“ mail aj detí aj učiteľov do programu, aby sa mohla komunikácia využívať 
dlhodobejšie.  

Mgr. Michaela Mikušková – opýtala sa na pokračovanie výchovno-vzdelávacieho 
procesu, vzhľadom k tomu že učivo sa zredukovalo, ako to bude v budúcom školskom 
roku. Odpovedal Mgr. Miloslav Storoška: čakajú na pokyny Ministerstva školstva.  

5. Mgr. Alžbeta Krupová: Správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2019. Správa 
bude aj v elektronickej podobe. Pani riaditeľka oboznámila prítomných o navýšení 1 
klubu ŠKD Pramienok. Do Školskej jedálne sa kúpi konvektomat.  

Mgr. Annamária Michaela Kamoďová: opýtala sa pani riaditeľky na platenie 

nájomného za priestor v Športovej hale, kde prebieha Bedmintonový krúžok 2 hodiny 

za týždeň. Vedúci krúžku požadujú nájom uvedených priestorov zadarmo na 6 hodín 

týždenne, vzhľadom k tomu že krúžok navštevujú aj žiaci Základnej školy Sliač 

a dosahujú veľmi dobré výsledky. Pani riaditeľka odpovedala, že zadarmo môžu byť 

len hodiny v rámci krúžku. Navýšené hodiny sú v rámci Bedmintonového klubu, kde nie 

je možný bezplatný nájom. Upozornila tiež na skutočnosť, že vedúci klubu ju 

neinformujú o plánovaných súťažiach a výsledkoch. O činnosti a výsledkoch sú 

informovaní len od žiakov a rodičov. Napriek tomu pani riaditeľka zohnala sponzorov, 

ktorí budú prispievať na nájom priestorov pre činnosť Bedmintonového klubu.  PhDr. 

Sujová reagovala na túto tému, že s pani riaditeľkou spoločne hľadali riešenie, ale 

zhodli sa na tom, že to nie je „fér“ voči ostatným klubom a bezplatným nájmom by sa 

porušili platné smernice. Pani Kamoďová pochválila online vyučovacie hodiny 

p.učiteľky Henešovej a žiadala ako požiadavku od rodičov, aby voľby do rady školy boli 

prezentované v predstihu a prehľadnejšie nie na poslednú chvíľku a v zmätočnom 

podaní.  

PhDr. Sujová – vyslovila požiadavku na realizáciu Hasičského krúžku, nakoľko sa dajú 

na uvedenú činnosť získať dotácie. Je ochotná pomôcť pri oslovení potencionálneho 

vedúceho/vedúcej krúžku 
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6. Mgr. Alžbeta Krupová: Informácie o výsledkoch zápisu do 1. ročníka – zápis 56 žiakov, 
odklad 10 žiakov, prijatí 46 z toho 2 žiaci odchádzajú do Zvolena. 44 žiakov bude 
rozdelených do 2 tried. 21 žiakov dochádzajúcich. 

7. predsedníčka oboznámila prítomných s Výročnou správou za rok 2019, ktorá bude 
zverejnená na stránke školy.  

8. Rôzne a diskusia:  

Mgr. Martina Kuzmová: prosí o šírenie osvety rešpektovania pozície učiteľa 

a rešpektovanie rozhodnutí vedenia a pedagógov nakoľko dochádza k nadmernému 

zasahovaniu so strany rodičov do výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Mgr. Michaela Mikušková – vyslovila poďakovanie za online hodiny, ktoré vníma ako 

pozitívum pre žiakov. 

Mgr. Lucia Kapustová – poprosila o rešpektovanie prednostného vstupu do jedálne 

pre dochádzajúcich žiakov zo strany dozoru v Školskej jedálni.  

Mgr. Miloslav Storoška – poďakoval zástupcom Mesta Sliač za oplotenie areálu školy 

– bolo by však vhodné dohodnúť systém uzamknutia areálu, kamerový systém 

prípadne zamestnať správcu. Ďalej vyslovil veľkú vďaku za posun v riešení dlhodobého 

problému s kotolňou zástupcom Mesta Sliač. Poprosil o pomoc pri riešení ďalšieho 

dlhodobého problému, ktorým sú zastarané a nefunkčné elektrické rozvody, čo môže 

spôsobiť celkovú nefunkčnosť a taktiež je tu riziko poranenia. Ďalšou požiadavkou bola 

prosba pomoci zo strany Mesta Sliač pri realizácii rekonštrukcie miestnosti Školské 

dielne.  

Mgr. Martina Kuzmová – informovala členov o konci funkčného obdobia Rady školy – 

10.10.2020. Je potrebné pripraviť voľby. Prosí zástupcov Mesta Sliač, aby si určili 

nových členov. Mená kandidátov budú zverejnené na stránke školy.  

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. 
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Uznesenia k I. zasadnutiu Rady školy: 

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

uznesenie: B/1-2020 Rada školy berie na vedomie informácie o výchovno-vyučovacích 

výsledkoch od 1.9.2019 do 13.3.2020. 

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

uznesenie: B/2-2020 Rada školy berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia školy za 

rok 2019. 

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

uznesenie: B/3-2020 Rada školy berie na vedomie informácie o výsledkoch zápisu do 1. 

ročníka. 

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

uznesenie: B/4-2020 Rada školy berie na vedomie výročnú správu za                            . 

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

 

 

 

V Sliači dňa  23 . júna 2020. 

 

                                                                    Mgr. Martina Kuzmová 

predsedníčka Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač 

 

Zapísal: Mgr. Lucia Kapustová  člen Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač 

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


