
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Skýcov, konaného dňa 12. 09. 2018  

 

 
Účasť:  Ing. R. Černák, K. Karasová, A. Žigová, Mgr. J. Benč, E. Zbonková, Ľ. Černák 

Ospravedlnený: M. Dávid 

Hostia: PaedDr. M. Krigovská 

 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie s programom 

2. Určenie overovateľa zápisnice 

3. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za rok 2017 / 2018 

4. Informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom 

zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Uznesenia, záver 

 

 

Zápis o priebehu:  

 

 

K bodu 1 

 

Zasadnutie otvoril predseda Rady školy Ing. Roman Černák. Privítal prítomných 

a oboznámil ich s programom zasadnutia. Všetci prítomní s programom súhlasili.  

  

K bodu 2 

 

Za overovateľa zápisnice bol určený Ľubomír Černák.   

          

K bodu 3 

 

Rada školy prerokovala a schválila „Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2017 

/ 2018“, ktorú predniesla riaditeľka Základnej školy PaedDr. M. Krigovská. Všetci prítomní mali 

možnosť sa ku správe vyjadriť. 

 

K bodu 4 

 

Riaditeľka Základnej školy PaedDr. M. Krigovská informovala prítomných o zahájení 

nového školského roku 2018 / 2019, s počtom žiakov 62. Spojené budú 1. - 2. ročník a 3. - 4. 

ročník. Pedagogický zbor zastupuje 10 učiteľov (s pánom farárom a pani katechétkou, 

nepedagogický zbor zastupujú 3 zamestnanci. Ďalej informovala o ukončení pracovného pomeru 

RNDr. Gabriely Deákovej a poďakovaní za jej dlhoročnú činnosť pre Základnú školu Skýcov. 

Namiesto nej bola prijatá nová učiteľka anglického jazyka. Odbornosť vyučovacieho procesu sa 

zvýšila na 78% z predchádzajúcich 70%. Vyučovací proces bol posilnený o hodiny navyše pre 

niektoré predmety. Od 1.októbra plánuje znovu prijať Milana Dávida na pozíciu kuriča.  

 



 

Ďalej p. riaditeľka predniesla informácie o „Rámcovom učebnom pláne“; o „Inovovanom 

školskom vzdelávacom programe ISCED1 (pre 1.-4. ročník), ISCED2 (pre 5.-8. ročník) 

a o Školskom vzdelávacom programe pre 9. ročník“ a o zmenách v „Školskom poriadku“. Rada 

školy ich prerokovala a schválila. Všetci prítomní mali možnosť sa vyjadriť.  

 

K bodu 5,6 

 

Riaditeľka Základnej školy PaedDr. M. Krigovská oboznámila prítomných o : 

 

 o zmene v Školskom poriadku a to v Článku IV. bod d) číslo 3. – doplnenie textu „v areáli 

školy“ a v Článku V. bod c) číslo 5. – doplnený text „neskorý príchod na začiatok vyučovania“ 

 ukončení a záveroch vyšetrovania polície k udalosti, ktorá sa odohrala v Základnej škole 

 probléme vymedzenia areálu Základnej školy (z dôvodu možnosti vzniku úrazu), nakoľko 

nie je oplotený a požiadala poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí sú v rade školy, aby sa tým 

zaoberali na obecnom zastupiteľstve 

 plánovanej výsadbe stromov medzi bytovkou a školou 

 o pokračovaní v zberoch a kladení dôrazu na separáciu odpadu 

 o pokračovaní v projekte školské ovocie a ďalších rozbehnutých projektoch  

 nevyhovujúcich sieťach na futbalových bránkach a požiadala predsedu rady školy, či by 

nevedel zabezpečiť výmenu 

 o chýbajúcich sieťkach na hmyz v niektorých triedach 

 predseda Rady školy sa informoval o možnosti zriadenia a pôsobnosti Družiny, ak by bol 

záujem u rodičov 

  

 

K bodu 7 - Návrh na uznesenie 

 

 

UZNESENIE 
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Skýcov 

 

 

 

Rada školy schvaľuje: 

 

1. Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti za rok 2017 / 2018 

2. Rámcový účebný plán 

3. Inovovaný školský vzdelávací program ISCED1 (pre 1.-4. ročník), ISCED2 (pre 5.-8. 

ročník) a Školský vzdelávací program pre 9. ročník 

4. Zmeny v Školskom poriadku 

       

 

 

      Rada školy berie na vedomie: 

 

1. Informáciu o ukončení a záveroch vyšetrovania polície k udalosti, ktorá sa odohrala 

v Základnej škole  

2. Informáciu o prijatí novej učiteľky anglického jazyka 

 



        

Zasadnutie Rady školy ukončil a prítomným za účasť poďakoval predseda Rady školy  

Ing. Roman Černák.  

 

 

V Skýcove, 14. 09. 2018 

 

 

Zápisnicu zapísal:  

 

Ing. Roman Černák                              ................................................................... 

 

Overil: 

 

Ľubomír Černák          ................................................................... 

 


