
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Rady školy ZŠ s MŠ Torysa 

konaného dňa 23. 10. 2019 
 

 

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

Alžbeta Križalkovičová, Lenka Michaleková,  Mariana Kopnická, Ing. Peter Sabol 

 

 

 

Neprítomní členovia RŠ:  Mgr. Stanislav Angelovič, Matej Križalkovič ,Ing. Miroslav Ištoňa, 

Magdaléna Hricová 

                                              

Prítomní hostia: Mgr. Stanislav Holovač 

Program: 

1. Úvod 

2. Školský poriadok 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. r. 2018/2019 

4. Diskusia 

5.  Záver 

 

K bodu 1: 

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

skonštatovala uznášaniaschopnosť RŠ. Predstavila nového člena rady školy Magdalénu Hricovú, 

ktorá bola kooptovaná za rodičov základnej školy, vzhľadom  na odchod členky rady školy Mgr. 

Lucie Hovančíkovej, ktorej pôsobenie v rade školy skončilo. Ďalej predsedníčka oboznámila 

prítomných s programom zasadnutia a odovzdala slovo pánovi riaditeľovi Mgr. Stanislavovi 

Holovačovi. 

K bodu 2: 

Pán riaditeľ v krátkosti  oboznámil členov rady školy so školským poriadkom. Podotkol, že v danom 

dokumente nie sú žiadne zmeny.  V prípade zmien budú  členovia rady školy upovedomení na 

najbližšom zasadnutí. Školský poriadok je k nahliadnutiu na stránke školy. 

 

 



K bodu 3: 

Riaditeľ školy prezentoval Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. r. 2018/2019.  

V krátkosti rozobral jednotlivé časti zo správy.  Oboznámil členov RŠ s počtom žiakov v základnej 

a materskej škole. Poukázal aj na vymeškané hodiny. Podotkol, že pri problémových žiakoch, ktorí 

opakovane porušovali šk. poriadok boli vykonané príslušné  opatrenia. Oboznámil členov RŠ 

s personálnym obsadením v základnej, materskej škole, školskej jedálni a počtom stravníkov. 

Záujmová činnosť  na škole bola realizovaná cez CVČ a vzdelávacie poukazy. Projektové krúžky, 

realizované  pod názvom „Rómske činnosti naše radosti“ sa v šk. r. 2018/2019 ukončili. Žiaci sa v tomto 

školskom roku zapojili do krúžkov vedených svojimi triednymi učiteľmi. Na škole sa vedie aj 

športový krúžok. Vzhľadom na  najbližšiu realizáciu projektu výstavby telocvične budú na škole 

vytvorené vhodné podmienky  na športové aktivity žiakov. Riaditeľ školy poskytol správu k 

nahliadnutiu členom RŠ a oznámil, že je zverejnená aj stránke školy. 

K bodu 4: 

Pani uč. Lenka Michaleková  má požiadavku na asistenta do MŠ. Vzhľadom na nepredvídané 

okolnosti na škole je táto situácia ťažko riešiteľná. Situáciu sťažuje dlhodobý proces a podmienky 

pre získanie asistenta.  

Predsedníčka rady školy predniesla zo strany rodičov otázku, či sa žiaci prvého stupňa mohli 

zúčastniť  zemiakovej brigády, a či bol zber realizovaný pre školu. Pán riaditeľ vysvetlil, že v rámci 

predmetov prírodovedy a pracovného vyučovania, má naša škola už niekoľko rokov vytvorené 

políčko na pestovanie  zeleniny a rôznych plodín. Žiaci tak môžu  získané teoretické vedomosti 

preniesť do praktických  pracovných činnosti a získať základné zručnosti.  V rámci témy pestovanie, 

zber plodín a význam polí pre človeka sa žiaci zúčastnili  nielen sejby a sadenia, ale podieľali sa aj 

na zbere zemiakov. Zber sa uskutočnil pod pedagogickým dozorom, ktorý  dohliadal na to, aby žiaci 

nosili veku primerané množstvo. Pred zberom boli žiaci poučení o dodržiavaní predpisov na 

zaistenie BOZP počas zemiakovej brigády. Pán riaditeľ dodal, že žiaci sú  v dnešnej dobe málo  

zdatní a zruční.  Odzrkadľuje sa to hlavne na hodinách telesnej výchovy.  Nakoniec dodal, že  zber 

bol realizovaný pre školu.  Členovia rady školy a zároveň zákonní zástupcovia zúčastnených žiakov 

túto aktivitu hodnotili kladne.  

K bodu 5: 

RŠ prijala uznesenie v tomto znení: 

 

Rada školy berie na vedomie: 

- Školsky poriadok 

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. r. 2018/2019 

 

Predsedníčka RŠ poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie RŠ ukončila. 

 

 V Toryse 23. 10. 2019                                               Zapísala: Mgr. Agáta Andraščíková 



 


